
27 mei 2015                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2981  
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Persbericht: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
 
De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het milieueffectrapport Gebiedsont-
wikkeling Oostelijke Langstraat tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Zij advi-
seert in het rapport de milieuknelpunten die het plan gaat oplossen helder te be-
schrijven, bijvoorbeeld voor verkeer en leefomgeving. 
 
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-Brabant - besluit over de gebiedsontwikkeling. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 
Het plan 
De Provincie Noord-Brabant wil de economische vitaliteit en de leefomgevingskwaliteit 
van het gebied in de omgeving van de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch ver-
beteren. Het plan bestaat uit het opheffen van gevaarlijke op- en afritten, de aanleg van 
wegen, verbetering van ecologie en recreatie en bescherming tegen hoog water. Om 
het gebied te ontwikkelen worden Provinciale Inpassingsplannen opgesteld. Vooraf-
gaand hieraan worden de milieugevolgen van deze plannen onderzocht in een milieu-
effectrapport.  
 
De Provinciale Staten hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste 
inhoud van het rapport. 
 
Het advies 
De Commissie vindt het belangrijk dat in het rapport de knelpunten voor de verkeer, 
leefomgeving, natuur, recreatie en wateroverlast goed geanalyseerd worden. Hierdoor 
is straks duidelijk welke knelpunten het plan oplost. Het is belangrijk om daarbij uit te 
gaan van actuele voorspellingen, bijvoorbeeld voor verkeersgroei.  
 
De Commissie adviseert in het rapport ook in te gaan op de diverse varianten op het 
plan die via de verschillende zienswijzen zijn ingebracht. Omwonenden hebben in 
zienswijzen bijvoorbeeld zorgen geuit over de aantasting van de groene ruimte en de 
leefbaarheid in het gebied van de Oostelijke Langstraat. De Commissie adviseert 
daarom in rapport hier specifiek aandacht aan te geven.  
 
 
  
 
 
 
 


