15 juni 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. over Randweg Waddinxveen

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de aanleg van de Randweg Waddinxveen beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met maatregelen voor geluid en voor het landschap.
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 en de gemeente Waddinxveen willen de Vredenburghlaan,
Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan (Randweg Waddinxveen) aanleggen.
Voordat over de bestemmingsplannen besloten wordt, onderzoekt de Provincie ZuidHolland eerst de milieugevolgen van dat plan in een milieueffectrapport. De gemeente
Waddinxveen heeft in haar rol als bevoegd gezag de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.
Het toetsingsadvies
De Commissie waardeert dat het milieueffectrapport in een vroegtijdig stadium is opgesteld, zodat er ruimte is voor het maken van relevante keuzes in de verdere planvorming. Het rapport laat zien dat alle onderzochte alternatieven voldoen aan de doelen
van het plan: ontsluiting van Waddinxveen op de A12 en A20, ontlasting van de kern
van Waddinxveen, ontsluiting van Glasparel+ en Triangel. Het doel om de N207 op de
oostoever van de Gouwe te ontlasten wordt minder bereikt.
De mogelijke effecten op de natuur door onder meer oppervlakteverlies, versnippering
en verstoring zijn goed in beeld gebracht. Het rapport beschrijft maatregelen, zoals behoud van groen of nieuwe aanplant om de vliegroutes voor vleermuizen te behouden.
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de uitvoeringsgarantie verder uit
te werken zodat duidelijk wordt of en welke maatregelen nodig zijn om de effecten van
geluid te verminderen. Ook adviseert de Commissie mogelijke maatregelen voor het
landschap inzichtelijk te maken voordat over het plan besloten wordt. De provincie heeft
laten weten het rapport aan te vullen, waarna de gemeente de Commissie opnieuw om
advies zal vragen.
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