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Persbericht 
 

Zes alternatieven voor Duinpolderweg onderzocht 
 
Milieueffecten goed in beeld  
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Duinpolderweg beoor-
deeld. Zij vindt dat het rapport voldoende informatie bevat voor de keuze van een 
voorkeursalternatief. De Commissie geeft een aantal aanbevelingen voor de uit-
werking van het voorkeursalternatief in de volgende fase. Deze zijn gericht op 
verkeer, leefomgeving, natuur en bodem en water. 
 
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 Provinciale Staten van Noord-Holland en de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - besluit over het 
project. Zie ook http://www.commissiemer.nl 
 
Het plan 
De provincies Noord- en Zuid-Holland willen een nieuwe weg aanleggen tussen de 
N206 en de A4. Deze ‘Duinpolderweg’ moet de verkeersdoorstroming en leefbaarheid 
in het gebied verbeteren. Voordat de provincies een besluit nemen zijn de milieugevol-
gen onderzocht in een milieueffectrapport. De bevoegde gezagen hebben de Commis-
sie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport voor deze eerste fase te toetsen. 
 
Het advies 
Het milieueffectrapport beschrijft zes alternatieven op hun doelbereik en gevolgen voor 
natuur en milieu. Hiermee is er voldoende informatie beschikbaar om een voorkeursal-
ternatief te kiezen. De Commissie geeft aanbevelingen voor de verdere uitwerking van 
het voorkeursalternatief in de volgende fase. Voor geluid, luchtkwaliteit en gezondheid 
adviseert zij expliciet in te gaan op de lokale situatie. Wat zijn de positieve of negatieve 
effecten van de nieuwe weg op de leefomgeving van direct omwonenden? Ook advi-
seert zij de effecten op natuur uit te werken in een Passende beoordeling en daarbij 
aan te geven of maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op het duingebied van 
Zuid-Kennemerland te voorkomen. Denk daarbij aan effecten zoals verstoring van be-
schermde dieren, verdroging van duingebieden en effecten van luchtverontreiniging op 
de duinen.  
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