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Persbericht 

 
Advies over uitwerking milieueffectrapport voor 

Dordtse Kil IV en verbetering knooppunt A16/N3 

 

De Commissie m.e.r. heeft het concept-milieueffectrapport voor Dordtse Kil IV en 

de verbetering van knooppunt A16/N3 beoordeeld. Zij vindt dat het rapport op alle 

relevante onderwerpen en milieueffecten van het plan ingaat. De Commissie ad-

viseert om in het definitieve rapport de effecten van geluid op de woon- en leef-

omgeving nader toe te lichten en te onderbouwen. Ook adviseert zij een goede 

samenvatting van het rapport uit te werken waarin het plan en de belangrijkste 

conclusies over de milieueffecten zijn uitgewerkt.  

 

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 is voornemens het knooppunt A16/N3 te 

verbeteren, waarbij gelijktijdig nieuwe op- en afritten voor de bereikbaarheid van 

Dordtse Kil IV worden meegenomen. Voordat de gemeenteraad van Dordrecht een be-

sluit neemt, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.  

De gemeenteraad Dordrecht heeft de Commissie gevraagd het concept-milieueffect-

rapport te toetsen.  

 

Het advies  

De Commissie constateert dat de studie naar effecten van geluid op de leefomgeving 

nog niet volledig is. De effecten van de verschillende geluidsbronnen, weg, spoor en 

railverkeer zijn bij elkaar opgeteld. De Commissie adviseert deze verschillende geluid-

bronnen ook los van elkaar te beschrijven. Daarnaast adviseert zij recenter geluidon-

derzoek voor de windturbines te hanteren  en de milieuzonering en geluidsemissie per 

bedrijfscategorie in het plan te onderbouwen. Met deze aanvullende informatie kunnen 

omwonenden beter worden geïnformeerd over de effecten op hun leefomgeving en kun-

nen geluidmaatregelen beter worden onderbouwd. 

 

 

 

 
  

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2984

