29 maart 2018

Persbericht

Advies Commissie m.e.r.
Oostelijke Langstraat

over

Gebiedsontwikkeling

Nieuwe informatie over natuur- en geluideffecten
maakt milieueffectrapport compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat de effecten voor
de natuur en geluidhinder nu goed zijn beschreven.
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 gezag – in dit geval
Provinciale Staten van Noord-Brabant – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Noord-Brabant wil de economische vitaliteit en de leefomgeving in de omgeving van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk verbeteren. Zo wil zij gevaarlijke open afritten opheffen, de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied verhogen
en meer bescherming tegen hoogwater bieden. Voordat de provincie besluit over het
plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde
de Commissie dat het rapport nog niet compleet was. De initiatiefnemer heeft het rapport daarom aangevuld.
De Provinciale Staten heeft de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.
Het advies
In het aangevulde rapport zijn de gevolgen van luchtverontreiniging door verkeer op de
nabijgelegen beschermde natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen nu
goed beschreven. Ook is nu duidelijk hoeveel woningen geluidoverlast gaan ondervinden.
In een nieuwe samenvatting van het rapport zijn de effecten van de gebiedsontwikkeling
ten opzichte van de huidige situatie en ook meer kwantitatief in beeld gebracht. Dit geeft
een beter antwoord op de vraag of en in welke mate de gestelde ambities gerealiseerd
worden.
Met het aangevulde rapport is voldoende informatie beschikbaar gekomen om tot een
goed afgewogen besluit te komen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2981
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66.

