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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffectrapport  

 

Aanpassing N279 tussen Veghel en Asten 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport over de aanpassing 

van de N279 tussen Veghel en Asten de selectie van te onderzoeken oplossingen 

op het volgende te baseren: een analyse van de verkeersproblemen en van de 

leefbaarheidsproblemen die ermee samenhangen, en een toetsbare beschrijving 

van de eisen waaraan de oplossing moet voldoen. 

 

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 provincie Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Provincie Noord-Brabant wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 

tussen Veghel en Asten verbeteren, de leefbaarheid vergroten en het sluipverkeer te-

rugdringen. De wegaanpassingen die daarvoor nodig zijn, zullen in gemeentelijke be-

stemmingsplannen of in een provinciaal inpassingsplan worden vastgelegd. Voordat de 

provincie hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

 

De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport moet in de eerste plaats beschrijven welke verkeersproblemen 

en daarmee samenhangende leefbaarheidsproblemen er moeten worden opgelost en 

aan welke toetsbare eisen het eindresultaat moet voldoen. Voorbeelden van dergelijke 

eisen zijn: met een bepaald percentage terugdringen van het aantal verkeersongeval-

len, van de reistijd tussen Veghel en Asten of van het aantal mensen dat geluidhinder 

van de weg ondervindt. Pas dan kan worden bepaald wat zinvolle alternatieven zijn voor 

het realiseren van die doelen.    

 

De voor- en nadelen van de onderzochte oplossingen moeten op een gestructureerde 

manier met elkaar worden vergeleken. Die analyse moet laten zien met welke oplossin-

gen het gewenste resultaat wordt bereikt. Ze moet ook laten zien of dat resultaat op-

weegt tegen de effecten op de woon- en leefomgeving, de natuur en het landschap. 
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