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Inzicht in langetermijneffecten klimaatverandering voor woningbouw Zuidplaspolder nodig
De milieueffecten van het provinciale beleid voor de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Er is nog wel meer aandacht nodig voor de effecten van klimaatverandering
op de lange termijn en voor de kansen voor versterking van de natuur in het gebied. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over
dit milieueffectrapport. De provincie Zuid-Holland had de Commissie gevraagd de
inhoud van het rapport te beoordelen.
De provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas willen samen het Middengebied Zuidplaspolder ontwikkelen. Het plan is om een nieuw dorp te bouwen met 8000 woningen
en voorzieningen, 47 hectare bedrijventerreinen, wegen, natuur en recreatie. De provincie wil het provinciale omgevingsbeleid herzien, zodat dat plan daarin past. Voordat
Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het plan scoort beter op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, economie en natuur dan
het oorspronkelijke provinciale beleid, blijkt uit het milieueffectrapport. Dat komt door
extra maatregelen voor bijvoorbeeld auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer
en meer maatregelen voor groen, recreatie en natuur. Het milieueffectrapport laat ook
zien dat de ambities voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid en mobiliteit een grote
uitdaging vormen en dat stikstof een risico is voor de natuur.
Er is nog onvoldoende aandacht voor de risico’s van klimaatverandering voor de lange
termijn, voor 2100 en verder, zegt de Commissie. Het is belangrijk om nu al te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en dit mee te geven voor de uitwerking van het
plan door de gemeente Zuidplas. Ook is meer aandacht nodig voor de ‘ecologische
verbindingszone’ en andere maatregelen ten behoeve van de natuur.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit
te nemen over de aanpassing van het omgevingsbeleid. De provincie neemt dit advies
over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.
----------------------------------------------------------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
Provinciale Staten van Zuid-Holland - 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 Lourens Loeven, 030 – 234 76 76.

