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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 

 
 
Werk effecten op landschap en geluid beter uit 
voor Randweg Klaaswaal  
 
 
Werk de effecten op landschap en geluid in meer detail uit voor de Randweg 

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

over het milieueffectrapport. De gemeente Hoeksche Waard had de Commissie 

gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

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

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

de Molendijk minder druk zijn. Tegelijk moet het bedrijventerrein net buiten het dorp zo 

beter bereikbaar worden. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

In het milieueffectrapport worden vier oostelijke en drie westelijke alternatieven voor de 

randweg onderzocht. Deze alternatieven scoren min of meer gelijk op de verkeersdoe-

len. Zo laat het rapport goed zien dat de verkeersveiligheid in Klaaswaal verbetert door 

de aanleg van een randweg.  

 

Dat de verkeersdoelen in alle alternatieven ongeveer behaald worden, betekent dat an-

dere criteria, zoals landschap en geluidhinder, doorslaggevend zullen zijn voor keuze 

van het tracé, verwacht de Commissie. Die effectbeschrijving moet daarom goed te 

volgen zijn. Nu is deze nog onvolledig.  

 

Er ontbreekt in de effectbeschrijving een analyse van de kernkwaliteiten van het land-

schap: de openheid en de cultuurhistorisch waardevolle dijken. Ook zijn de positieve en 

negatieve gevolgen niet apart en per locatie gescoord, waardoor een interpretatie van 

de resultaten lastig is. Tot slot ontbreekt inzicht in de locaties waar de geluidshinder 

wijzigt. Vul het MER aan met een verdere uitwerking van de milieueffecten en de mo-

gelijke maatregelen om ze te verminderen, schrijft de Commissie in haar advies. 

 

De gemeente heeft aangeven dat ze het van de Commissie advies overneemt. Ze past 

het milieueffectrapport aan en vraagt de Commissie opnieuw om een advies wanneer 

het bestemmingsplan ter inzage gaat.  

 

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

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/

