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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3221  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Merwedekanaalzone Utrecht  

 

Milieueffectrapport moet nog verder uitgewerkt 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie  

Merwedekanaalzone beoordeeld. Zij mist nog informatie over de manier waarop 

de ambities voor gezondheid, klimaat, energie en mobiliteit gehaald kunnen gaan 

worden en welke sturing vanuit de gemeente daarvoor nodig is.  

 

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 gemeenteraad van Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Utrecht maakt een Omgevingsvisie om de Merwedekanaalzone om te 

vormen tot een gebied voor (starters)woningen, bedrijven, voorzieningen en recreatie. 

De ambities voor het gebied zijn hoog. Zo wil de gemeente minder verkeerslawaai en 

in 2040 energieneutraal zijn.  

Voordat over de Omgevingsvisie wordt besloten, stelt de gemeente een milieueffect-

rapport op om het milieubelang mee te wegen. De gemeenteraad van Utrecht heeft de 

Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het MER legt de nadruk op de milieuaspecten lucht, geluid en doorstroming van het 

autoverkeer. Het rapport maakt niet duidelijk of de ambities voor gezonde leefomgeving, 

klimaat, energie en mobiliteit haalbaar zijn. De Commissie adviseert daarom in een 

aanvulling op het MER de haalbaarheid van deze ambities te onderzoeken en ook om 

na te gaan welke sturing vanuit de gemeente daarvoor nodig is. Daarnaast adviseert zij 

om een dynamisch monitorings- en evaluatieprogramma op te zetten. Daarmee kunnen 

de ontwikkelingen in het gebied worden gevolgd, en indien nodig met maatregelen wor-

den bijgestuurd. 
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