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Persbericht 

 
 
Barneveld bijna klaar voor strategische keuze ver-
betering infrastructuur 
 
Gemeente Barneveld heeft goed onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van 

mogelijke verbeteringen van de gemeentelijke infrastructuur. Slechts op twee 

punten ontbreekt nog belangrijke informatie in het milieueffectrapport van de ge-

meente. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over het rapport. De gemeente Barneveld had de Commissie gevraagd de inhoud 

daarvan te beoordelen. 

 

Barneveld groeit de komende jaren. Nieuwe woonwijken en uitbreiding van bedrijven-

terreinen zullen tot meer verkeer leiden. De gemeente wil de kern van Barneveld be-

reikbaar en veilig houden. Ze heeft daarvoor twee opties in beeld: de bestaande wegen 

verbeteren of de oostelijke rondweg doortrekken. Voordat de gemeenteraad daartussen 

kiest, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Na de keuze werkt 

de gemeente één optie verder uit.  

 

Het milieueffectrapport beschrijft goed waarom verbetering van de infrastructuur nodig 

is en het laat zien dat beide opties de verkeersknelpunten kunnen oplossen. Met het 

aanpassen van bestaande wegen blijven de milieugevolgen vrijwel gelijk. Een oostelijke 

rondweg heeft negatieve gevolgen voor de natuur en de ruimtelijke kwaliteit in het bui-

tengebied, maar levert voor minder mensen geluidhinder op.  

 

Volgens de Commissie is wel nog extra inzicht nodig in maatregelen om de leefbaarheid 

in de kern van Barneveld te verbeteren en om de stikstofeffecten voor beschermde na-

tuurgebieden te beperken. Verder is het advies van de Commissie om nu niet te kiezen 

tussen de rondweg of verbeteringen van de bestaande wegen, maar om eerst nog een 

combinatie te onderzoeken. Los op korte termijn de grootste knelpunten op, zegt de 

Commissie, en bekijk daarna hoe de aanleg van nieuwe wegen in het buitengebied 

samen kan gaan met de woningbouwplannen waaraan de gemeente nu al werkt. 

 

De gemeente neemt het advies van de Commissie over, vult het rapport op korte termijn 

aan en laat het daarna opnieuw beoordelen.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 raad van de gemeente Barneveld - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

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

