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

Persbericht 
 

Milieugevolgen verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 
Boxtel nog onvoldoende duidelijk 
 
Uit het milieueffectrapport voor de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventer-
rein Ladonk en de Kapelweg in Boxtel blijkt nog niet wat de gevolgen van deze 
weg zijn voor de leefomgeving. In het rapport wordt namelijk naar meer maatre-
gelen voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Boxtel gekeken. Dat 
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. 
De gemeente Boxtel had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 
beoordelen. 
 
De gemeente Boxtel wil met een pakket aan maatregelen de leefbaarheid, veiligheid en 
bereikbaarheid verbeteren. Het pakket hangt samen met extra spoorverkeer dat tussen 
Meteren en Boxtel gaat rijden. Eén van de maatregelen is de aanleg van een nieuwe 
verbindingsweg die bedrijventerrein Ladonk aansluit op de Kapelweg. Voor de nieuwe 
verbindingsweg is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover be-
sluit, zijn de gevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.  
 
Het milieueffectrapport beschrijft de milieugevolgen als alle maatregelen worden gere-
aliseerd. Wat nog mist zijn de gevolgen van de situatie waarin de verbindingsweg wordt 
aangelegd en de spoorwegovergang bij de Tongersestraat nog openblijft. Dat is belang-
rijke informatie omdat afsluiting van de spoorwegovergang invloed zal hebben op de 
hoeveelheid verkeer op en rond de nieuwe verbindingsweg. Het afsluiten van de spoor-
wegovergang hangt samen met de nog te verbreden Keulsebaan. Het milieueffectrap-
port mag daar niet op vooruitlopen.  
 
De verbindingsweg kruist ook een ander spoor, dat tussen Boxtel en Tilburg. De keuze 
voor een gelijkvloerse kruising of een tunnel maakt volgens het milieueffectrapport niet 
veel uit voor het milieu. De Commissie wijst erop dat het type kruising voor het land-
schap en de omwonenden wel veel uit kan maken. Zij adviseert daarom om dit beter uit 
te werken en te visualiseren. 
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met de ontbrekende in-
formatie voordat een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan. De gemeente 
heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan 
de Commissie voorleggen.  
 
----------------------------------------------------------- 

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


