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Milieu-informatie voor keuze aanleg bus, tram of
lightrail naar CID en Binckhorst bijna volledig
Alle informatie voor een besluit over de keuze voor vervoer per bus, tram of lightrail en de route daarvoor is in beeld. Wel ontbreekt informatie over de stikstofeffecten van de bouwfase, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in
haar advies aan de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Deze gemeenten vroegen de Commissie om advies over het milieueffectrapport
dat is opgesteld voor de structuurvisie ‘Masterplan Mobiliteit CID Binckhorst’.
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de
gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg zetten in op goede bereikbaarheid
en leefbaarheid van de nieuwbouwgebieden CID en Binckhorst. Er ligt een pakket maatregelen voor verkeer en vervoer, waaronder een onderzoek naar vervoer per bus, tram
of lightrail. Voordat de gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk besluiten over de structuurvisie, zijn de milieueffecten van het plan onderzocht in
een milieueffectrapport.
De ambities van de gemeenten op het gebied van duurzame mobiliteit zijn groot. Toch
lijken de maatregelen in het plan daar nog nauwelijks aan bij te dragen. De Commissie
adviseert daarom om in de planuitwerkingsfase aan te geven welke maatregelen concreet nodig zijn voor duurzame mobiliteit.
Recent is de vrijstelling voor stikstofeffecten in de bouwfase vervallen. Er mist nu informatie over de stikstof die vrijkomt tijdens het bouwen, terwijl die nodig is om te weten
of beschermde natuur schade leidt. De Commissie adviseert dit te uit te zoeken voordat
de gemeenteraden een besluit nemen over de structuurvisie.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk - besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

