6 april 2017

Persbericht

Bestemmingsplannen randweg Waddinxveen

Milieueffectrapport nu volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Randweg Waddinxveen opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de milieueffecten
nu goed beschrijft.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 de gemeente Waddinxveen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Zuid-Holland wil de Randweg Waddinxveen aanleggen (Vredenburghlaan,
Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan). Voordat de gemeenteraad van Waddinxveen over de bestemmingsplannen besluit, onderzoekt de Provincie Zuid-Holland
eerst de milieugevolgen van dat plan in een milieueffectrapport. In eerder advies constateerde de Commissie dat in het rapport nog belangrijke milieu informatie ontbrak.
De Provincie heeft het rapport laten aanpassen en de gemeente heeft de Commissie
opnieuw om advies gevraagd.
Het advies
Het rapport zet nu ook op compacte en heldere wijze uiteen welke geluidmaatregelen
genomen kunnen worden en wat de effecten daarvan zijn. Het rapport onderbouwt dat
met een combinatie van maatregelen een acceptabel woonklimaat mogelijk is voor omliggende woningen. Het gaat dan om de toepassing van zogenaamd stiller asfalt op de
hele Vredenburghlaan, een snelheidslimiet van 50 km/u op sommige delen van de Vredenburghlaan en een aardenwal of een geluidscherm ter hoogte van ’t Suyt.
Het rapport geeft nu ook een goed beeld van de gevolgen voor het landschap overdag
en ’s nachts. Op het kruispunt met de Beijerincklaan is nieuwe beplanting nodig om de
vliegroute van de dwergvleermuis in stand te houden.
De Commissie vindt dat er met het milieueffectrapport nu goede en bruikbare milieuinformatie beschikbaar is voor een afgewogen besluit over de randweg.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3054
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73

