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Geacht college,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over Wegomlegging Zevenbergen.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.
Hoogachtend,

dr.ir. G. Blom
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Wegomlegging Zevenbergen
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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Wegomlegging Zevenbergen

Advies op gron d van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het
milieueffectrapport over Wegomlegging Zevenbergen,

uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders gemeente
Moerdijk door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.
Wegomlegging Zevenbergen,

de secretaris

de voorzitter

dr. G.P.J. Draaijers

dr.ir. G. Blom
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1.

INLEIDING
De gemeente Moerdijk is voornemens om in samenwerking met de provincie
Noord-Bra bant aan de oostzijde van Zevenbergen een wegomlegging te realiseren. Doel is de huidige verkeersoverlast, problemen met de verkeersveiligheid en afname van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kern Zevenbergen te verminderen. Voor dit voornemen wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.
Bij brief van 27 oktober 2005 1 heeft de gemeente Moerdijk de Commissie
voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies uit te
brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op
2 november 2005 ter inzage gelegd2 .
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies 'de Commissie' genoemd.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4 ,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de
Commissie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel:
 informatie bevat over een essentiële tekortkoming in het MER, waarvoor
de Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens
de besluitvorming doorgang kan vinden;
 informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de
besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies.
Op gron d van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
 aan de richtlijnen van het MER5 , zoals vastgesteld op 7 juli 2005;
 op eventuele onjuistheden6 ;
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER 7 .
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over
de bestemmingsplanwijziging. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een
aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor
het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het
advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.
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Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.
Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan.
Wm, artikel 7.23, lid 2.
Wm, artikel 7.23, lid 2.
Wm, artikel 7.10
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2.

OORDEEL OVER HET MER
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in
de besluitvorming. Het MER is goed gestructureerd en goed leesbaar. Het
bevat een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en haar milieugevolgen.

3.

OVERIGE
GEN

OPMERKINGEN OVER HET

MER

MET AANBEVELIN-

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking
hebben op essentiële tekortkomingen.

3.1

Luchtkwaliteit
Uit het MER blijkt dat door de wegomlegging het aantal woningen dat binnen
de 24-uurgrenswaardecontour voor PM10 valt minder wordt, maar tegelijkertijd het totaal aantal hectare met PM10 -normoverschrijding (licht) toeneemt.
Daarmee voldoet de wegomlegging niet aan alle eisen gesteld door het Besluit
luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). De normen uit het Blk 2005 gelden namelijk
voor de buitenlucht in zijn algemeenheid. Bij normoverschrijding moeten
maatregelen genomen worden waarbij aangetoond wordt dat de luchtkwaliteit
per saldo niet verslechtert8 .
De Commissie adviseert vóórdat een besluit over de bestemmingsplanherziening
wordt genomen:
■ bij de toetsing aan de normen uit het Blk 2005 een ‘zeezoutcorrectie’ toe te pas sen op de jaargemiddelde fijn stofconcentratie en op het aantal dagen met fijn
3
stofconcentraties groter dan 50µg/m . Bij zeezoutcorrectie zal de vergelijking met
de normen gunstiger uit vallen. Mogelijk dat hierdoor ook het aantal hectare met
normoverschrijding afneemt (bijvoorbeeld geen overschrijdingen meer langs de
Oostweg);
■ in het geval dat na de zeezoutcorrectie het aantal hectare met PM10-overschrijding
niet afneemt of minimaal gelijk blijft ten opzichte van de autonome ontwikkeling
moet nagegaan worden welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden
om het aantal hectare met PM10-normoverschrijding te verminderen. De Commissie denkt hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van milieuzonering en routering
van vracht verkeer. Geef aan hoe deze maatregelen uitwerken op het aantal
hectare met PM10-normoverschrijding;
Uit het onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit blijkt dat de fijn
stofconcentraties ten opzichte van het gehanteerde referentiejaar (2004) hoger
worden, on danks de tendens dat de luchtkwaliteit in de toekomst beter zal
worden. De verklaring hiervoor ontbreekt in het MER. Dit kan tot misverstanden leiden.

8

Zie artikel 7 van het Besluit luchtkw aliteit 2005.
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■

3.2

De Commissie adviseert bij de verdere besluit vorming aan te geven dat er in 2004
relatief lage achtergrondconcent raties fijn stof zijn voorgekomen door de specifieke meteorologische condities in dat jaar. Dit is een belangrijke reden voor de
geconstateerde toename van de ac htergrondconcentraties in de toek omst.

Verkeersintensiteiten en -veiligheid
De Commissie constateert dat als gevolg van het voornemen de verkeersinte nsiteit op de De Langeweg tussen de Prins Hendrikstraat en de Oostrand zal
toenemen. Verwacht wordt dat het aantal ongevallen op de kruising
De Langeweg/Industrieweg hierdoor zal toenemen. Mitigerende maatregelen
zijn niet vermeld in het MER.
■ De
Commissie adviseert het aantal
ongevallen
op
de
kruising
De Langeweg/ Industrieweg te monitoren en na te gaan welke maatregelen genomen
kunnen worden om de verwacht e afname van de verkeers veiligheid te mitigeren.
Door het voornemen wordt de verdeling van het verkee r over beide overwegen
ongelijker. De verkeersintensiteit bij de overweg waarbij in de autonome
ontwikkeling al de hoogste verkeersintensiteiten voorkomen zal verder
verhoogd worden. In het MER is niet aangegeven in welke mate dit zal kunnen leiden tot opstoppingen op de De Langeweg.
■ De Commissie advis eert na te gaan of de hoge verkeersintensiteit tot opstoppingen op de De Langeweg zal leiden en zo ja, welke maatregelen genomen kunnen
worden om deze te mitigeren.
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BIJLAGEN
bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Wegomlegging Zevenbergen

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 oktober 2005 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van het milieueffectrapport
in “De M oerdijkse Bode” d.d. 2 november 2005

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Gemeente Moerdijk
Bevoegd gezag: Gemeente Moerdijk en Provincie Noord-Brabant
Besluit: Wijziging Bestemmingsplan
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 1.2
Activiteit: Wegomlegging Zevenbergen.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 5 januari 2005
richtlijnenadvies uitgebracht: 22 maart 2005
richtlijnen vastgesteld: 7 juli 2005
kennisgeving MER: 2 november 2005
toetsingsadvies uitgebracht: 19 december 2005
Bijzonderhe den:
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Het MER is goed gestructureerd en goed leesbaar. Het bevat een
goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en haar milieugevolgen. De
Commissie doet ten aanzien van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid
aanbevelingen voor de verdere besluitvorming.
Samenstelling van de werkgroep:
ir. J.A. Huizer
ir. B. Olthof
ir. H. Otte
ir. G. Blom (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep:
dr. G.P.J. Draaijers

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en a dviezen
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