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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over verbindingsweg en halve 

aansluiting op de A6 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een verbindingsweg en 

een halve aansluiting op de A6 voor Lelystad Airport beoordeeld. Zij adviseert het 

rapport op enkele punten aan te vullen. 

 

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

 

Het plan 

Om de bereikbaarheid van de nieuwe luchthaven Lelystad Airport te verbeteren wil de 

Provincie Flevoland een nieuwe aansluiting op de A6 en een verbindingsweg naar de 

luchthaven aanleggen. Voor deze nieuwe infrastructuur wordt een Provinciaal inpas-

singsplan opgesteld. Voordat Provinciale Staten hierover beslissen worden de milieu-

gevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten van 

Flevoland hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Het milieueffectrapport beschrijft goed de verschillende mogelijke aansluitingen en lo-

caties voor de aansluiting en de verbindingsweg, waarbij rekening wordt gehouden met 

de randvoorwaarden die daarbij een rol spelen, zoals het natuurgebied De Burchtkamp 

en de ligging van de hoogspanningsmasten. De Commissie adviseert wel de problemen 

rond bereikbaarheid in de huidige én in de nieuwe situatie met verkeerscijfers nader te 

onderbouwen, waarbij ook gekeken wordt naar toekomstige gebiedsontwikkelingen. 

 

De effecten op wettelijk beschermde natuur zijn goed beschreven in het rapport. Wat 

nog ontbreekt zijn de effecten van het plan op bijzondere soorten die op de Rode Lijst 

staan of dieren die vanuit De Burchtkamp de omgeving gebruiken. Ook vindt de Com-

missie dat maatregelen ter bescherming van otters en bevers, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van een raster, duidelijk uit het MER moeten blijken.  

  

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen 

en pas daarna een besluit te nemen over het plan. De provincie heeft laten weten het 

rapport aan te vullen. 
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