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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2981 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Gebiedsontwikkeling 

Oostelijke Langstraat beoordeeld. Het rapport geeft nog onvoldoende informatie 

over de gevolgen voor de beschermde natuurgebieden in de omgeving en over 

geluidhinder voor omwonenden. De Commissie adviseert daarom het rapport 

eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. 

 

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 

Provinciale Staten van Noord-Brabant  - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.  

 

Het plan 

De provincie Noord-Brabant wil de economische vitaliteit en de leefomgeving in de om-

geving van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk verbeteren. Het plan bestaat onder 

andere uit het opheffen van gevaarlijke op- en afritten, maatregelen om de ecologische 

en recreatieve kwaliteit van het gebied te verhogen en meer bescherming tegen hoog 

water te bieden.  

Voordat de provincie besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. Provinciale Staten hebben de Commissie gevraagd het milieuef-

fectrapport te beoordelen.  

 

Het advies  

De Commissie vindt dat het rapport uitgebreide informatie bevat over de milieueffecten 

van de gebiedsontwikkeling. Nog onduidelijk is of realisatie van het plan mogelijk is 

zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging door verkeer kan na-

melijk negatieve gevolgen hebben op nabijgelegen beschermde natuurgebieden zoals 

de Loonse en Drunense Duinen. Ook wordt uit het rapport nog niet duidelijk wat de 

gevolgen zijn voor het aantal woningen met geluidoverlast.  

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met nieuwe milieu-informatie 

en daarna pas een besluit te nemen over de gebiedsontwikkeling.  

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2981
http://www.commissiemer.nl/

