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 Persbericht  

 
Provinciale weg N358 De Skieding 

 

Milieueffectrapport bijna compleet  

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de aanpassing van de 

N358 (beter bekend als ‘De Skieding’) beoordeeld. Het aangevulde rapport is bijna 

compleet. Zij adviseert dit alsnog te herstellen.  

  

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project/plan 

De provincie Fryslân wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N358 tussen 

Surhuisterveen en de aansluiting op de A7, beter bekend als ‘De Skieding’, verbeteren. 

 

Gelet op de reacties uit de omgeving en het belang dat wordt gehecht aan het doorlopen 

van een zorgvuldig proces, heeft de provincie besloten om op vrijwillige basis de mili-

eugevolgen van mogelijke aanpassingen van de N358 in een milieueffectrapport te on-

derzoeken. Daarna zal de provincie besluiten over het vervolgproces. 

De provincie Fryslân had de Commissie gevraagd om het rapport te toetsen. De Com-

missie adviseerde om te onderzoeken of de zogenoemde nul-min-variant (waarbij de 

bestaande weg als erftoegangsweg wordt ingericht) de doelen voor verkeersveiligheid 

en doorstroming ook kan halen. De provincie heeft aanvullend onderzoek gedaan en 

dit ook aan de Commissie voorgelegd. 

 

Het advies 

Net als het MER is ook de aanvulling daarop helder en goed leesbaar. De aanvulling 

gaat uitgebreid in op iedere aanbeveling van de Commissie.  

Uit de aanvulling blijkt dat op dit moment gemiddeld 69 km/uur op De Skieding wordt 

gereden en dat nu en in de nabije toekomst geen doorstromingsproblemen worden 

voorzien. Ook is duidelijk dat op De Skieding alleen veilig 60 km/uur kan worden gere-

den als de weg als erftoegangsweg wordt ingericht. Volgens de Commissie gaat de 

beoordeling van de nul-min-variant er echter niet van uit dat De Skieding ook daadwer-

kelijk als erftoegangsweg wordt ingericht. De Commissie schat in dat de score van de 

nul-min-variant ingericht als erftoegangsweg anders zal uitvallen dan nu in de aanvul-

ling is aangegeven. 

 

De Commissie adviseert daarom voordat een besluit wordt genomen over het vervolg, 

het aangevulde rapport hierop aan te passen. 
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