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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Onderzoek ook andere alternatieven in milieuef-
fectrapport Oostelijke Rondweg Barneveld 
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieu-

effectrapport voor de aanleg van de Oostelijke Rondweg in Barneveld te onder-

zoeken welke – voor het landschap minder ingrijpende – alternatieven mogelijk 

zijn om gegeven de groei van Barneveld, de kern bereikbaar en veilig te houden. 

Met dit onderzoek wordt duidelijk of een grotere ingreep nodig is. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Barneveld zal in de komende jaren groeien. Er worden nieuwe woonwij-

ken aangelegd en de werkgelegenheid groeit door uitbreiding van regionale bedrijven-

terreinen. Dit zal leiden tot meer verkeer. Om de kern van Barneveld bereikbaar en 

veilig te houden, wil de gemeente de Oostelijke Rondweg doortrekken. Voordat de ge-

meenteraad een besluit over de aanleg van de weg neemt, worden de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie is gevraagd te adviseren over de 

gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport verschillende alternatieven te on-

derzoeken voor de Oostelijke Rondweg. Het kan gaan om een alternatief met aanpas-

singen aan de bestaande wegen, door bijvoorbeeld wegverbreding, aanpassing van de 

maximale snelheid of omleiding van verkeer. Het kan ook gaan om een alternatief waar-

bij naar de – al dan niet gehele – doortrekking van ringweg(delen) wordt gekeken. Als 

deze alternatieven de problemen niet oplossen, dan moet het milieueffectrapport dui-

delijk maken waarom een grotere ingreep nodig is. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3406
http://www.commissiemer.nl/

