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Persbericht 

 
Milieueffecten Dordtse Kil IV en verbetering 

knooppunt A16/N3 goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor bedrijventerrein Dordtse 

Kil IV en verbetering knooppunt A16/N3 beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de 

milieueffecten goed beschrijft. Het rapport geeft een compleet en helder beeld 

van de mogelijke effecten op natuur, milieu en landschap.  

 

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 Dordrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project  

De gemeente Dordrecht wil een nieuw bedrijventerrein, Dordtse Kil IV, aan de zuidwest 

kant van de stad ontwikkelen. Dit terrein maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikke-

ling Westelijke Dordtse Oever. Rijkswaterstaat wil het knooppunt A16/N3 verbeteren, 

waarbij gelijktijdig nieuwe op- en afritten voor de bereikbaarheid van Dordtse Kil IV wor-

den meegenomen. Voordat de gemeenteraad van Dordrecht een besluit neemt, worden 

de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gemeenteraad van Dordrecht heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffect-

rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De adviezen die de Commissie m.e.r. in een tussentijds toetsingsadvies in maart 2016 

gaf zijn in het definitieve milieueffectrapport goed uitgewerkt. De ambities van de ge-

meente op het gebied van duurzaamheid, waterveiligheid en milieu zijn uitgewerkt in 

maatregelen en hebben een plek gekregen in het ontwerp-bestemmingsplan. De Com-

missie concludeert dat op basis van het milieueffectrapport het milieu een volwaardige 

plaats krijgt in de besluitvorming over het bestemmingsplan. 
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