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

Persbericht 

 
Kijk voor oplossing verkeersoverlast Klaaswaal 
naar lokale en regionale verkeersstromen 
 
Onderzoek de lokale en regionale verkeersproblemen in het milieueffectrapport 

voor de oostelijke randweg in Klaaswaal. Zo wordt duidelijk of alternatieven de 

problemen oplossen en of er alternatieven zijn die minder ingrijpend zijn voor 

natuur en landschap. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage 

aan de gemeenteraad van Hoeksche Waard. De gemeente vroeg de Commissie 

om advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Hoeksche Waard wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het leefkli-

maat in Klaaswaal verbeteren. Met de aanleg van een oostelijke randweg moet het op 

de Molendijk minder druk zijn en het bedrijventerrein net buiten het dorp beter bereik-

baar. De gemeente onderzoekt drie alternatieven voor de randweg. Voordat de raad 

een besluit neemt over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport.  

 

Regionale en lokale verkeersstromen veroorzaken samen de verkeersoverlast in Klaas-

waal. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport daarom naar zowel lokale als 

regionale oplossingen te kijken. Zo komt de volle breedte van mogelijke oplossingen in 

beeld. Maak hierbij gebruik van eerdere onderzoeken, is het advies.  

Onderzoek in het milieueffectrapport ook of er alternatieven zijn die minder ingrijpend 

voor het landschap zijn dan een oostelijke randweg. Laat goed zien welke problemen 

de alternatieven oplossen en ga in op de effecten op verkeer, natuur, landschap, wa-

terveiligheid, leefomgeving en duurzaamheid, zegt 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 

de gemeenteraad van Hoeksche Waard - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3496
http://www.commissiemer.nl/

