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Geacht College, 

Bij brief van 19 januari 2005 heeft u de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.)1 in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport voor de Wegomlegging  Zevenbergen. Het doel van het advies is om 
aan te geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. Hierbij bied ik u het advies 
van de Commissie aan. De Commissie is van mening dat de startnotitie al veel voor het 
MER relevante informatie bevat. Dit advies richt zich dan ook op die onderwerpen die in 
het MER nog nader aan de orde moeten komen. De Commissie heeft kennis genomen 
van de inspraakreactie die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen2.  
 
Geluidhinder 
De Commissie wil u er graag op wijzen dat recentelijk enkele wijzigingsvoorstellen voor 
de Wet geluidhinder zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Verwacht kan worden dat 
de voorgestelde wijzigingen vóór de bestemmingsplanwijziging voor de wegomlegging 
Zevenbergen van kracht worden. De voorgestelde wijziging impliceert dat de geluidbelas-
ting in dat geval in het MER in de uniforme Europese dosismaat Lden moet worden uit-
gedrukt3.  
 
Het studiegebied wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal. In de 
startnotitie wordt aangegeven dat de geluidbelasting in de toekomst zal toenemen door 
                                                

1  In het vervolg van dit advies de Commissie genoemd. 
2 Zie bijlage 4. 
3  Deze nieuwe dosismaat zal in het algemeen leiden tot een andere getalswaarde bij een overigens gelijke 

geluidssituatie. In de nieuwe dosismaat wordt de getalswaarde bepaald door een middeling van de dag-, 
avond- en nachtwaarde, terwijl de huidige geluidbelasting uitgaat van de hoogste van het geluidimmissie-
niveau over de dagperiode en het geluidimmissieniveau over de nachtperiode + 10dB. Bij een overigens ge-
lijke geluidsituatie blijkt in de praktijk de geluidbelasting voor zowel wegverkeer als spoorwegverkeer in de 
nieuwe dosismaat daardoor gemiddeld 2 dB lager uit te komen dan de huidige dosismaat. Bij de omzetting 
van de getalswaarde van de geluidnormen is uitgegaan van dit gemiddelde verschil. 
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toename van het treinverkeer, met name van het goederenvervoer. In het MER zal voor 
de vaststelling van de autonome ontwikkeling de verwachte toename van het personen- 
en goederenvervoer per spoor moeten worden gekwantificeerd, evenals de resulterende 
geluidbelasting, het geluidbelaste oppervlak, het aantal geluidbelaste woningen en het 
aantal overige geluidbelaste bestemmingen (verzorgingstehuizen en scholen). Onder-
bouw de gemaakte aannames voor de groei van het goederen- en personentreinverkeer.  
 
Luchtkwaliteit 
In de startnotitie wordt aangegeven dat de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 
voor fijn stof worden overschreden. Recente jurisprudentie geeft aan dat in dat geval alle 
mogelijke maatregelen aangegeven moeten worden om zoveel mogelijk te voldoen aan de 
grenswaarden, ook als de overschrijdingen met name door achtergrondbronnen worden 
veroorzaakt. De Commissie adviseert dan ook in het MER alle mogelijke maatregelen ter 
vermindering van de fijn stofconcentraties te benoemen.  
 
Recente jurisprudentie geeft ook aan dat de in het Besluit luchtkwaliteit gestelde grens-
waarden van toepassing zijn op de buitenlucht in zijn algemeenheid (dus niet alléén 
voor woningen en gevoelige bestemmingen), met uitzondering van de werkplek. Een sal-
dobenadering lijkt daarbij mogelijk: overschrijding van de grenswaarden op enkele plek-
ken kan aanvaardbaar zijn, mits in een groter gebied per saldo een verbetering van de 
luchtkwaliteit wordt bereikt, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in een vermindering 
van het aantal blootgestelden4. De Commissie adviseert in het MER specifiek genoemde 
saldobenadering uit te werken.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen / externe veiligheid 
In de startnotitie is aangegeven dat er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen over 
bestaande wegen en de nieuwe weg. Geef in het MER aan wat de grootschalige ruimte-
lijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld t.a.v. Moerdijkse Hoek) gaan betekenen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen en de routering ervan. In het MER dient, bijvoorbeeld door 
middel van vergelijkingen met (min of meer) vergelijkbare situaties, aannemelijk ge-
maakt te worden dat de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende 
waarde voor het groepsrisico niet overschreden (gaan) worden. Indien niet mogelijk, 
moet een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd worden. Daar waar wettelijke grens-
waarden voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico 
worden overschreden dient aangegeven te worden op welke wijze de overschrijdingen 
teniet gedaan worden. 
 
Relatie dorp-buitengebied 
De Commissie geeft in overweging in het MER in te gaan op het effect van de wegomlei-
ding op de relatie tussen dorp en buitengebied. Het Zwanengat biedt goede aankno-
pingspunten voor een recreatieve wandel-/fietsroute door het buitengebied, richting de 
Mark. Ook voor de toekomstwaarde is toegankelijkheid van het buitengebied een be-
langrijk punt, met name met het oog op de voorgenomen woonwijk langs de wegomleg-
ging. 
 
Kaartmateriaal 
De Commissie adviseert in het MER een aantal heldere overzichtskaarten op te nemen 
die de positie en betekenis van de wegomleiding in ruimer verband duidelijk maken. 

                                                

4  Zie de uitspraak van de Raad van State over de Rijksweg 35-36 (Almelo), 21 juli 2004 
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De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
dr. ir. G. Blom 
Voorzitter werkgroep m.e.r. Wegomlegging 
Zevenbergen 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gemeente Moerdijk 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant 
 
Besluit: Wijziging bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C1.2 
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kennisgeving startnotitie: 5 januari 2005 
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Bijzonderheden:  
De Commissie is van mening dat de startnotitie al veel voor het MER relevan-
te informatie bevat. Dit advies richt zich dan ook op die onderwerpen die in 
het MER nog nader aan de orde moeten komen. 
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In de kern van Zevenhuizen bestaan knelpunten op het vlak van de 
verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om deze 
knelpunten op te lossen willen de Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Moerdijk ten zuidoosten van de kern Zevenhuizen een 
wegomlegging realiseren. Hiervoor wordt de m.e.r.-procedure 
doorlopen. 
 
 
ISBN 90-421-1491-6 
 
 


