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Persbericht 

 
 
Onderbouw waterberging voor toekomstbesten-
dige woonwijk Wilderszijde Lansingerland 
 
Onderbouw in het milieueffectrapport of tien procent waterberging voldoende is 

voor een toekomstbestendige nieuwe woonwijk in Wilderszijde. Nu is nog ondui-

delijk of voldoende rekening is gehouden met de lage ligging en nieuwe klimaat-

scenario’s. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over het milieueffectrapport. De gemeente Lansingerland had de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Gemeente Lansingerland wil in Wilderszijde, ten zuiden van Bergschenhoek en Berkel 

en Rodenrijs en aan de noordkant van Rotterdam, 2.400 tot 3.000 woningen bouwen. 

Rond het plangebied liggen openbaarvervoerslijnen, de (toekomstige) A16 en Rotter-

dam The Hague Airport. De gemeente wil van Wilderszijde een goede woon- en leef-

omgeving te maken en stelt een bestemmingsplan op. Voordat de gemeenteraad over 

het bestemmingsplan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

Het milieueffectrapport laat goed zien welke milieueffecten er optreden bij ontwikkeling 

van de nieuwe wijk. Zo is het duidelijk dat toekomstige bewoners geluidshinder zullen 

ondervinden van de weg, het vliegveld en het openbaar vervoer.  

In het plan staat dat tien procent van het gebied nodig is voor waterberging. Het rapport 

beschrijft nog niet of hierbij ook rekening is gehouden met de lage ligging van het gebied 

en nieuwe klimaatscenario’s. Daarom is nu nog niet helder of het plan voldoende toe-

komstbestendig is. De Commissie adviseert te onderbouwen of tien procent voldoende 

is of dat meer maatregelen nodig zijn.  

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3508
http://www.commissiemer.nl/

