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Persbericht 

 
Steekterbrug Alphen aan den Rijn 
 

Besteed aandacht aan inpassing en ontwerp van 
de nieuwe Steekterbrug 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de nieuwe Steekterbrug 

in Alphen aan den Rijn beoordeeld. Het rapport is bijna compleet. De Commissie 

adviseert informatie over landschappelijke inpassing van de brug en geluidshin-

der tijdens de aanleg nog aan te passen en dan pas te besluiten. 

 

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 

de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Zuid-Holland wil de bestaande Steekterbrug in Alphen aan den Rijn ver-

vangen. Hiervoor moet het bestemmingsplan wijzigen. Voordat de gemeenteraad van 

Alphen aan den Rijn hierover besluit zijn de milieugevolgen van de aanleg en het ge-

bruik van de nieuwe brug in een milieueffectrapport onderzocht.  

 

De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Tijdens het onderzoek is een gedegen en kwalitatief goed beeldkwaliteitsplan opge-

steld. In dit plan zijn landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische ont-

werpprincipes uitgewerkt. Deze principes komen echter niet terug in het rapport. De 

Commissie adviseert de ontwerpprincipes, zoals de ruime onderdoorgangen langs de 

oevers van de Rijn, in een aanvulling uit te werken en aan te geven wat dit betekent 

voor het ontwerp van de brug en de inpassing in de omgeving.  

Tijdens de aanleg van de nieuwe brug zullen de werkzaamheden geluidoverlast in de 

omgeving veroorzaken. Uit het rapport blijkt dat maatregelen nodig zijn. Deze maatre-

gelen worden later pas door de aannemer uitgewerkt. De maatregelen zullen door de 

provincie worden beoordeeld en aan een klankbordgroep van bewoners worden voor-

gelegd. De Commissie adviseert de werkwijze en aanpak van dit proces toe te lichten.  

 

De Commissie adviseert het rapport aan te passen voorafgaand aan het vaststellen van 

het bestemmingsplan.  

http://www.commissiemer.nl/adviezen/2925
http://www.commissiemer.nl/

