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Persbericht: Milieueffectrapport Hoekse Lijn  
 

Goed milieueffectrapport voor Hoekse Lijn 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de ombouw en verlen-
ging van de Hoekse Lijn beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 
goed beschrijft. Het rapport maakt duidelijk dat aandacht nodig is voor de effec-
ten van trillingen en laagfrequent geluid. Ook zijn maatregelen nodig om de na-
tuur in het duingebied te beschermen. 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. De bevoegd gezagen - in dit 

geval  de gemeenten langs het traject - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het plan 
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (voorheen Stadsregio Rotterdam) en de 
gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam willen de bestaande 
spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland ombouwen tot een metrolijn. De 
nieuwe metrolijn zal bij Hoek van Holland over een lengte van ongeveer 1,4 kilometer 
worden verlengd tot aan het strand.  
 
Om de ombouw en verlenging van de lijn en de aanpassing van de stations mogelijk 
te maken moeten bestemmingsplannen worden opgesteld of aangepast en omge-
vingsvergunningen worden aangevraagd. Voor de besluitvorming hierover is een mili-
eueffectrapport opgesteld. De gemeenteraden van de vier betrokken gemeenten heb-
ben de Commissie gevraagd om het rapport te toetsen. 
 
Het advies 
De Commissie vindt dat een goed rapport is opgesteld, dat alle relevante effecten in 
beeld brengt, zowel in de aanleg- als de gebruiksfase. Het rapport maakt duidelijk dat 
de ombouw (dus zonder de verlenging) van trein naar metro weinig negatieve milieu-
effecten heeft, vergeleken met de huidige situatie. De verlenging veroorzaakt wel 
nieuwe effecten, met name voor de leefomgeving (laagfrequent geluid en trillingen) en 
het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.  
 
Het rapport geeft verschillende maatregelen om hinder voor omwonenden te beper-
ken. Welke maatregelen worden overgenomen en welke niet is een belangrijk aan-
dachtspunt voor de besluitvorming. De verlenging hoeft niet te leiden tot ernstige aan-
tasting van beschermde duinnatuur, als de in het rapport beschreven mitigerende 
maatregelen op tijd in gang worden gezet en  goed worden uitgevoerd. 
 


