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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 

 
 
Onderzoek of ‘vijfde dorp’ in Zuidplaspolder be-
stand is tegen klimaatverandering 
 
Onderbouw de keuze van de laaggelegen Zuidplaspolder als locatie voor een 

nieuw te bouwen dorp met het oog op klimaatverandering. Daarvoor is onderzoek 

nodig naar de waterhuishouding in de hele Zuidplaspolder. Dat adviseert de Com-

missie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Zuidplas. De gemeente 

vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffect-

rapport. 

 

De gemeente Zuidplas wil het Middengebied van de Zuidplaspolder ontwikkelen, dat 

ligt tussen de A20, A12, N219 en de spoorlijn Gouda-Den Haag. Het plan is om tussen 

Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle een nieuw dorp 

te bouwen met 8000 woningen, voorzieningen, 65 hectare bedrijventerreinen, infra-

structuur, natuur en water. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan 

worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert om de keuze van de Zuidplaspolder als ontwikkellocatie te 

onderbouwen in het licht van de actuele kennis over klimaatverandering en de gevolgen 

daarvan, zoals overstromingen en extreme regenval. Het advies is om eerst een gede-

gen onderzoek te doen naar de waterhuishouding van de hele Zuidplaspolder.  

 

Ook adviseert de Commissie om vier onderscheidende alternatieven op te stellen voor 

de ambities van Zuidplas voor klimaatbestendigheid, het water-natuur-raamwerk, duur-

zame mobiliteit en duurzame energie, waarna deze alternatieven worden samenge-

bracht in een voorkeursalternatief. Ten slotte hoort een beschrijving van de milieueffec-

ten van het totale plan van 8000 woningen, twee bedrijventerreinen, groengebieden en 

ander omliggend landschap thuis in het milieueffectrapport. 

 

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

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 gemeente Zuidplas - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

 
 

 
 
 

  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3588
http://www.commissiemer.nl/

