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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 

 
Beschrijf voor Rondweg Lelystad-Zuid de samen-
hang met Nationaal Park en andere toekomstige 
gebiedsontwikkelingen 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor de Rondweg Lelystad-Zuid goed de samenhang tussen de rondweg, 

de toegangspoort tot het Nationaal Park en de nieuwe woonwijk te beschrijven. 

De ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen. Hierdoor komen belangrijke 

milieugevolgen van mogelijke keuzes goed in beeld. De provincie Flevoland heeft 

de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieuef-

fectrapport. 

 

Om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren en om het Nationaal 

Park Nieuw Land te ontsluiten willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad 

de Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen. Voordat de provincie, in samenspraak met de 

gemeente, besluit over het Provinciaal Inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert om de milieugevolgen van alle ontwikkelingen in het gebied 

samen in beeld te brengen. Laat zien hoe de samenhang tussen alle plannen doorwerkt 

in de keuze voor milieubeschermende maatregelen, zoals faunapassages of geluids-

wallen. Voor een vergelijking van de milieueffecten is verder een heldere referentiesitu-

atie van belang. Beschrijf daarom goed over welke ontwikkelingen in het gebied al is 

besloten en waarover de provincie en gemeente nog moeten besluiten. 

 

In de NRD is een voorkeur uitgesproken voor een route langs de bosrand. Dit kan mo-

gelijk gevolgen hebben voor het natuurgebied. Onderzoek of deze route nog steeds de 

voorkeur heeft als de milieugevolgen zijn onderzocht. Toets of de doelen worden ge-

haald en de knelpunten worden opgelost.  

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

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 

provincie Flevoland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3673
http://www.commissiemer.nl/

