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Extra capaciteit A15 Papendrecht –
Hardinxveld-Giessendam - Gorinchem

Geachte Minister,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een aanvullend advies voor richtlijnen uit te brengen voor het milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Extra capaciteit A15
Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam - Gorinchem. Overeenkomstig artikel 7.14 van
de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.
Op 18 oktober 2005 bracht de Commissie al advies uit over de gewenste inhoud van het
MER voor realisatie van uitbreiding van capaciteit van de A 15 op het traject
Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam. De Commissie heeft beoordeeld of uitbreiding
van de studie met het traject Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem nieuwe aandachtspunten oplevert voor het MER.
Zij is van mening dat de informatie in beide startnotities, te samen met het eerder gegeven advies voor richtlijnen van de Commissie, een goede basis zijn voor de door u vast
te stellen richtlijnen voor het totale traject. Zij gaat er daar bij van uit dat ten aanzien
van de effectbeschrijving en beoordeling uitgegaan wordt van het meest recente wettelijke kader.
Ook de ontvangen inspraakreacties zijn voor de Commissie geen aanleiding om het advies aan te passen. Zo sluit een aantal reacties1 aan bij het eerdere advies van de Commissie om de probleemanalyse breed op te zetten en te richten op het gehele wegvak
tussen A16 en A27 en eventueel aan liggende wegvakken. Het knooppunt Gorinchem en
het knelpunt Merwedebrug maken hiervan deel uit.
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De reactie van de Drechtsteden om aandacht te besteden aan de effecten op de ecologische verbindingszone onder de A15 door in combinatie met waterberging sluit aan bij
hetgeen in de startnotities al is aangegeven over de effectbeschrijving op natuur.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming 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.

Hoogachtend,

dr. D.K.J. Tommel
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
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BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 30 januari 2006 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van de aanvullende startnotitie
in Staatscourant nr. 24 d.d. 2 februari 2006

BIJLAGE 3
Projectgegevens

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat
Besluit: Tracébesluit
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C1.4
Activiteit: realiseren van extra capaciteit op de A15 over het traject
Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam - Gorinchem
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 16 augustus 2005
richtlijnenadvies uitgebracht: 18 oktober 2005
kennisgeving aanvullende startnotitie: 2 februari 2006
aanvullend richtlijnenadvies uitgebracht: 29 maart 2006
Bijzonderheden:
Rijkswaterstaat wil op korte termijn (2008) de doorstroming verbeteren op
het traject Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam - Gorinchem.
Als mogelijke opties worden gezien:
 Verbreding met een extra rijstrook aan de zuidzijde;
 Inrichting van een extra rijstrook als plusstrook.
Op 18 oktober 2005 bracht de Commissie al advies uit over de gewenste inhoud van het MER voor realisatie van uitbreiding van capaciteit van de A 15
op het traject Papendrecht- Hardinxveld- Giessendam. De Commissie heeft
beoordeeld of uitbreiding van de studie met het traject HardinxveldGiessendam – Gorinchem nieuwe aandachtspunten oplevert voor het MER.
Zij is van mening dat de informatie in beide startnotities, te samen met het
eerder gegeven advies voor richtlijnen van de Commissie, een goede basis zijn
voor de door vast te stellen richtlijnen voor het totale traject.
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Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport
Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam –
Gorinchem

Rijkswaterstaat wil op korte termijn (2008) de capaciteit vergroten
van de A15 op het traject Papendrecht - Hardinxveld-Giessendam
- Gorinchem. Voor het door de Minister van Verkeer en Waterstaat
te nemen tracé-besluit wordt de m.e.r. procedure doorlopen.
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