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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 66. 
 

Persbericht 

 
Goed beeld milieueffecten verbindingsweg 
Ladonk - Kapelweg in Boxtel 
 
Het aangevulde milieueffectrapport voor de nieuwe verbindingsweg tussen be-

drijventerrein Ladonk en de Kapelweg in Boxtel geeft een compleet beeld van de 

milieugevolgen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar 

advies over het aangevulde rapport. De gemeente Boxtel had de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Boxtel wil knelpunten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in 

de gemeente aanpakken. Daarvoor wil ze een nieuwe verbindingsweg aanleggen die 

bedrijventerrein Ladonk aansluit op de Kapelweg. Deze nieuwe weg is één van de maat-

regelen om de gevolgen van extra spoorverkeer tussen Meteren en Boxtel op te van-

gen. Voor de nieuwe weg is een bestemmingplan nodig. Voordat de gemeenteraad 

hierover besluit, zijn de gevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. 

De gemeente heeft het rapport aangevuld na eerder advies van de Commissie, en op-

nieuw aan haar voorgelegd. 

 

De effecten van drie verschillende routes voor de verbindingsweg zijn goed in beeld in 

het aangevulde milieueffectrapport, zegt de Commissie. Waar één route gebruik maakt 

van bestaande wegen, moet voor een andere een volledig nieuwe weg aangelegd wor-

den. Ook verschillen de routes in het aantal woningen waar overlast door trillingen op 

kan treden. Het rapport legt ook uit hoe de verbindingsweg samenhangt met andere 

maatregelen zoals de afsluiting van de spoorwegovergang Tongersestraat.  

  

De Commissie vindt dat het aangevulde rapport voldoende informatie biedt om het mi-

lieubelang goed mee te kunnen wegen bij het besluit over de verbindingsweg.  

 

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

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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3629
http://www.commissiemer.nl/

