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Persbericht 

 
Maak eisen voor oeververbindingen aan oostkant 
Rotterdam concreet 
 
Het milieueffectrapport voor de oeververbindingen aan de oostkant van Rotter-

dam moet duidelijk maken welke problemen de verbindingen moeten oplossen, 

aan welke eisen ze moeten voldoen en of dat mogelijk is met de gekozen maatre-

gelen. Dat zijn volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage punten om 

rekening mee te houden in het milieueffectrapport dat nu wordt opgesteld. 
 

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam-Den 

Haag en het Rijk willen aan de oostkant van Rotterdam de verbindingen tussen het 

noorden en het zuiden van de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel verbeteren. Er 

wordt bijvoorbeeld gekeken naar aanpassingen bij de Van Brienenoord- en de Al-

gerabrug. En in Rotterdam zal een nieuwe brug of tunnel worden gebouwd. Het totale 

maatregelenpakket moet leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid en van de 

kwaliteit van de leefomgeving. Voor er over het pakket wordt besloten, onderzoeken de 

initiatiefnemers welke milieugevolgen het heeft.  

 

Het rapport moet beschrijven welke problemen zich nu al voordoen en hoe ze zich zul-

len ontwikkelen als er niets wordt gedaan. De initiatiefnemers moeten in het rapport 

concreet aangeven met welk eindresultaat ze tevreden zijn. Alleen zo wordt duidelijk 

welke verbeteringen aan bijvoorbeeld de wegen of het openbaar vervoer goed genoeg 

zijn. De Commissie adviseert om daarbij ook toetsbaar aan te geven op welke punten 

de kwaliteit van de leefomgeving moet verbeteren. Moet er bijvoorbeeld meer natuur 

komen, de geluidhinder omlaag, de luchtkwaliteit verbeteren, of gaat het om meerdere 

aspecten tegelijk? En hoe omvangrijk moeten die verbeteringen zijn? Tot slot is het 

advies om onderscheid te maken tussen lokale en regionale problemen die moeten 

worden opgelost. Dit vraagt om doelen voor elke afzonderlijke maatregel én voor alle 

maatregelen samen. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3439
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