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Persbericht 

 
 
Onderzoek de effecten aanpassingen Rondweg-
Oost in Veenendaal op natuurgebied Binnenveld 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om de effecten van de 

beoogde aanpassingen aan de Rondweg-Oost in Veenendaal op natuurgebied 

Binnenveld goed te onderzoeken in het milieueffectrapport. De huidige verkeers-

problemen en het doel van de rondweg moeten daarvoor eerst helder in beeld 

zijn, zegt de Commissie. Provinciale Staten van Utrecht hebben de Commissie 

om advies gevraagd over het op te stellen milieueffectrapport. 

 

Om Veenendaal bereikbaar te houden willen de gemeente Veenendaal en de provincie 

Utrecht de Rondweg-Oost aanpassen naar tweemaal twee rijstroken en de rotondes 

vervangen door verkeerslichten. Voordat de Provinciale Staten besluiten over het in-

passingsplan worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Hoewel de aanleiding voor het project een verkeerskundige is, zijn er diverse andere 

projectdoelen (onder andere leefmilieu en klimaat). De Commissie adviseert in het rap-

port de problemen en de doelen helder te beschrijven en te prioriteren. Onderzoek in 

het milieueffectrapport verschillende varianten om de doelen te bereiken en kijk daarbij 

naar de milieueffecten zowel in de aanlegfase als daarna, als de rondweg in gebruik is.   

 

Aanpassingen aan de rondweg hebben ook effect op de waterhuishouding en de hoe-

veelheid stikstof in Natura2000-gebied Binnenveld. Onderzoek daarom ook een variant 

die de effecten op dit beschermde natuurgebied minimaliseren, aldus de Commissie. 

 

 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3424
http://www.commissiemer.nl/

