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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 rapport is bijna compleet, 
zij adviseert het rapport op één punt aan te passen. 
 
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 
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 heeft de Commissie gevraagd om het rapport te toetsen. 
 
Het advies 
De Commissie vindt het rapport goed leesbaar. Effecten op geluid en luchtkwaliteit van 
verschillende aanpassingen van de N358 zijn goed in beeld gebracht. 
 
De Commissie leidt uit het rapport af dat op dit moment geen wezenlijke problemen 
voor doorstroming en verkeersveiligheid bestaan noch dat deze op termijn worden ver-
wacht. Het is de Commissie nog niet duidelijk of met de zogenoemde nul-min-variant 
(waarbij de bestaande weg als erftoegangsweg wordt ingericht) de doelen voor ver-
keersveiligheid en doorstroming ook gehaald kunnen worden. De Commissie adviseert 
na te gaan of dit het geval is. 
  
De Commissie adviseert daarom voordat een besluit wordt genomen over het vervolg, 
het rapport hierop aan te passen. De provincie heeft aangegeven het advies over te 
nemen. 
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