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Persbericht 

 
 
Presenteer milieueffecten N207 Zuid herkenbaar 
voor Hazerswoude-Dorp 
 
Zorg dat de effecten in Hazerswoude-Dorp van de planstudie N207 Zuid goed te 

herkennen zijn in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieu-

effectrapportage in haar advies over dit rapport. Het plan bestaat uit de aanleg 

van een weg langs Waddinxveen en Boskoop en uit ingrepen in Hazerswoude-

Dorp. De effecten op natuur en geluid verschillen voor de twee locaties, wat nu 

nog niet goed in beeld komt in het rapport. Ook mogelijke verzachtende maatre-

gelen zijn daarom niet goed zichtbaar. De provincie Zuid-Holland had de Commis-

sie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Om knelpunten rond bereikbaarheid en leefbaarheid op te lossen wil de provincie Zuid-

Holland een weg langs Waddinxveen en Boskoop aanleggen en zo het verkeer uit de 

kernen halen. Omdat dit bovenop de bestaande groei extra verkeer zal aantrekken, dat 

door Hazerswoude-Dorp zal gaan, horen bij het project ook lokale aanpassingen in dat 

dorp. Voordat de provincie besluit over het project, zijn de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport.  

 

Het onderzoek en de beschrijving van de milieueffecten voor de planstudie zijn uitge-

breid. Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg van de 

weg en de lokale aanpassingen. In de samenvatting zijn de effecten echter voor de twee 

gebieden samen gepresenteerd. Hierdoor overvleugelen de effecten van de aanleg van 

de nieuwe weg, die van de lokale aanpassingen in Hazerswoude-Dorp. Dit is vooral 

zichtbaar bij geluid. De verbetering voor geluid in Waddinxveen en Boskoop treft meer 

mensen dan de verslechtering voor geluid in Hazerswoude-Dorp. De Commissie advi-

seert om voor alle thema’s de effecten apart te presenteren. Op die manier komen alle 

verzachtende maatregelen beter in beeld, zoals geluidsschermen en stil asfalt.  

 

De provincie neemt het advies over. Zij vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw 

beoordelen door de Commissie. 

 

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

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 provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn - besluit over het project. Zie ook www.com-

missiemer.nl. 
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