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Persbericht 

 
 
Milieueffecten Derde ontsluitingsweg Edam- 
Volendam goed in beeld 
 

De milieueffecten voor het bestemmingsplan Derde ontsluitingsweg Edam-Volen-

dam zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor 

de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar advies over dit rapport. De gemeente 

Edam-Volendam had de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het rapport te 

beoordelen. 
 

Om knelpunten rond verkeersveiligheid en leefbaarheid op te lossen én te voorkomen 

wil de gemeente Edam-Volendam een Derde ontsluitingsweg aanleggen en zo een ro-

buuste verkeersstructuur voor Edam en Volendam realiseren.  

Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg van de weg. De 

meeste knelpunten worden opgelost, waardoor de leefbaarheid en veiligheid zullen ver-

beteren. De geluidbelasting langs de nieuwe weg en de route er naartoe zal juist toe-

nemen. De Commissie adviseert om de verkeersveiligheid te monitoren op onder an-

dere de Blokgouw, omdat daar mogelijk een nieuw knelpunt ontstaat.  

 

De Commissie merkt op dat het rapport uitgaat van autoverkeer als vast gegeven voor 

een robuuste verkeersstructuur. Er is niet gekeken naar oplossingen met minder auto’s. 

Als autoverkeer deels verschuift naar fietsverkeer -vooral kansrijk voor de korte afstan-

den binnen de gemeente- kan dit de leefbaarheid in de hele gemeente ten goede komen 

en bovendien de gezondheid bevorderen.  

 

Tenslotte is het advies om het veldonderzoek naar de aanwezigheid van beschermde 

diersoorten te actualiseren als het plan wordt uitgevoerd. 

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een be-

sluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig 

wordt meegewogen. 

 

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

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 Edam-Volendam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3413
http://www.commissiemer.nl/

