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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 - 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten van de nieuwe wijk Entree Zoeter-
meer nog onvoldoende onderzocht 
 

Onderzoek mogelijkheden om milieuhinder in de nieuwe woonwijk Entree Zoeter-

meer zoveel mogelijk te voorkomen. En neem de informatie over milieueffecten 

mee bij de verdere uitwerking van de plannen. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport voor de ont-

wikkeling van de stadswijk. De gemeente Zoetermeer had de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Om aan de grote woningbehoefte te voldoen wil Zoetermeer minimaal 4500 woningen 

bouwen in het gebied Entree. Oude, vooral leegstaande kantoren zullen verdwijnen en 

er zal een levendige stadswijk ontstaan. Voordat de gemeenteraad besluit over het be-

stemmingsplan, zijn de milieugevolgen van dit plan onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

De ruggengraat van het gebied blijft ook in de toekomst de Afrikaweg, een drukke, door-

gaande weg die veel geluidhinder veroorzaakt. Het milieueffectrapport beschrijft nog 

onvoldoende met welke maatregelen, bijvoorbeeld door minder autoverkeer, de leef-

baarheid van de nieuwe wijk zo optimaal mogelijk wordt. Nu is er nog ruimte in de plan-

nen, zegt de Commissie, en zijn nog verschillende oplossingen te onderzoeken. Doe 

dat in een aanvulling op het milieueffectrapport, adviseert zij. 

 

Ook is het advies om de informatie over de milieueffecten in de hele verdere planvor-

ming van Entree mee te nemen en te gebruiken. 

De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport 

opnieuw aan de Commissie voorleggen. 

 

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

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 Zoetermeer - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3503
http://www.commissiemer.nl/

