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1 Milieueffectrapportage N629 Dongen-Oosterhout 

1.1 Probleem en doel 

De provinciale weg N629 tussen Dongen en Oosterhout voldoet niet meer aan de eisen die 
het verkeer stelt. In de ochtend- en avondspits staan zijn er vaak problemen met de door-
stroming van het verkeer. Doordat er veel verkeer op de weg rijdt kan het veel tijd kosten 
om de weg over te steken of vanaf een uitrit de weg op te rijden. Daarnaast wordt het 
geluid van het verkeer door veel bewoners als hinderlijk ervaren. En de weg voldoet niet 
aan de vereisten voor verkeersveiligheid. De verwachting is dat de problemen de komen-
de jaren groter zullen worden. 
De provincie Noord-Brabant en de twee gemeenten Oosterhout en Dongen werken samen 
aan het oplossen van deze problemen. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Bra-
bant zijn initiatiefnemer. 
 
Om een oplossing mogelijk te maken moeten wettelijk voorgeschreven procedures wor-
den doorlopen. Eén van de belangrijkste daarvan is de zogenaamde milieueffectrap-
portage (m.e.r.). Een milieueffectrapport (MER) bevat een beschrijving van de problemen 
en laat zien op welke manieren deze kunnen worden opgelost. De problemen kunnen 
worden opgelost door het verbeteren van de bestaande weg of door het aanleggen van 
een nieuwe weg. Bij dat laatste zijn er verschillende tracés mogelijk. Het MER laat zien 
wat de milieugevolgen zijn van deze mogelijkheden.   
 
In de voorgaande jaren is al onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de pro-
blematiek van de N629. Dit heeft geleid tot een aantal rapporten (figuur 1.1). Deze onder-
zoeken zijn gebruikt als startpunt voor dit MER . 
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Figuur 1.1: Overzicht van onderzoeken die in het kader van de problematiek op de N629 zijn 

uitgevoerd. 
 
Om een besluit te kunnen nemen over de manier waarop het probleem wordt aangepakt 
moet onder andere bekend zijn wat de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen 
zijn. Daarover gaat deze planstudie / milieueffectrapportage 1.  
 
Het doel is een toekomstvaste oplossing te realiseren voor de problematiek op en langs 
de bestaande wegverbinding tussen Dongen (Steenstraat) en Oosterhout (A27). Deze 
oplossing (in de vorm van een nieuwe weg of door het verbeteren van de bestaande weg) 
moet ook op lange termijn (na 2020) garant staan voor een goede verkeersafwikkeling, 
minder verkeersongelukken en een betere leefbaarheid.  
 

1.2 Milieueffectrapportage: de-procedure 

Om het probleem op te lossen moeten maatregelen worden getroffen waarvoor een nieuw 
bestemmingsplan nodig is, zowel in de gemeente Dongen als in de gemeente Oosterhout. 
Op grond van wettelijke bepalingen moet als onderdeel van de bestemmingsplan-
procedure een milieueffectrapportage worden uitgevoerd. Bevoegd gezag in de m.e.r.-
procedure zijn de gemeenteraad van Dongen en de gemeenteraad van Oosterhout.  
 
Overzicht van de m.e.r.-procedure 
Figuur 1.2 geeft een schematisch overzicht van de m.e.r.-procedure. 
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Figuur 1.2: De stappen in de m.e.r.-procedure voor de N629 
 
In de m.e.r.-procedure is gebruikelijk dat het MER samen met het voorontwerp van het be-
stemmingsplan ter inzage komt te liggen. In dit geval is ervoor gekozen om het MER eerst 
in concept in een informele inspraak te brengen.  
 
Na de informele inspraakperiode zullen de binnengekomen inspraakreacties in een 
reactienota worden gebundeld en indien van toepassing inhoudelijk verwerkt in het 
definitieve MER. 
 
Na de aanpassingen komt het MER, na aanvaarding door de gemeenteraad, wederom in 
de inspraak als onderlegger voor het ontwerpbestemmingsplan. Tevens zal de Commissie 
voor de m.e.r. het MER dan toetsen aan de door de raden vastgestelde richtlijnen. 
 

1.3 Totstandkoming van het milieueffectrapport 

Voorafgaande studies 
In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In deze studies is het pro-
bleem in kaart gebracht en is een groot aantal alternatieven en varianten op milieu-
effecten en probleemoplossend vermogen onderzocht. In hoofdstuk 3 van MER Fase 1 is 
een overzicht opgenomen van de onderzoeken in het voortraject.  
 
De resultaten van de voorgaande onderzoeken zijn gebruikt bij het opstellen van de start-
notitie m.e.r. De startnotitie is het officiële begin van de m.e.r.-procedure en beschrijft de 
alternatieven en varianten die in het MER zullen worden onderzocht. Na het publiceren 
van de startnotitie heeft een ieder de kans gehad aan te geven wat in het MER onderzocht 
dient te worden. 
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In de startnotitie zijn twee principe-oplossingsrichtingen beschreven, gebaseerd op een 
vooronderzoek naar mogelijke tracés. De principe-oplossingen zijn aangeduid als het 
Parallelalternatief en het Omleidingalternatief. Deze alternatieven zijn in de startnotitie 
uitgewerkt in een aantal tracévarianten. Daarnaast is in de startnotitie een zogenaamd 
Nulplus-alternatief opgenomen. Dit alternatief gaat uit van de oplossing van de proble-
matiek door middel van minimaal noodzakelijke aanpassingen aan de huidige N629. 
 
Richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld aan de hand van de zogenaamde richt-
lijnen. De richtlijnen worden door het bevoegd gezag (hier: de beide gemeenteraden) 
vastgesteld. De richtlijnen zijn gebaseerd op de inspraakreacties op de startnotitie en op 
adviezen van de zogenaamde wettelijke adviseurs. Daarvan is de Commissie voor de 
milieueffectrapportage, een onafhankelijke commissie van deskundigen, de belang-
rijkste. De Commissie m.e.r. heeft een advies voor de richtlijnen gegeven. Dit advies is 
gebaseerd op de startnotitie en op de inspraakreacties op de startnotitie.  
De beide gemeenteraden hebben het advies voor richtlijnen overgenomen. Bij het vast-
stellen van de richtlijnen zijn door de beide gemeenteraden nog twee varianten toege-
voegd aan de te onderzoeken alternatieven.  
 
Het  milieueffectrapport 
In het MER zijn de alternatieven uit de startnotitie en de richtlijnen onderzocht. Het MER 
bevat per alternatief een beschrijving van de milieugevolgen en laat zien in welke mate de 
alternatieven de problemen kunnen oplossen. Onderdelen van het MER zijn: een beschrij-
ving per milieuaspect van belangrijke wet en regelgeving, de huidige situatie en auto-
nome ontwikkeling (een prognose van de situatie in 2020) en de effecten. De effecten zijn 
beschreven in vergelijking met de zogenaamde referentiesituatie. Dit is de situatie zoals 
die in 2020 (de autonome ontwikkeling) zal zijn als er geen nieuwe weg wordt aangelegd. 
   
Zoek- en studiegebied van dit MER 
In figuur 1.5 is het voor dit MER vastgestelde zoek- en studiegebied weergegeven. Bij het 
beschrijven van effecten in het MER wordt hier naar verwezen. 
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Figuur 1.3: Het zoek- en studiegebied van dit MER 
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2 Het probleem en de oplossingen 

2.1 Probleem 

In hoofdstuk 2 van MER Fase 1 is een beschrijving en beoordeling van de verkeers- en 
leefbaarheidproblematiek van de N629 opgenomen. De problematiek van de N629 
bestaat uit: onvoldoende doorstroming van het verkeer en problemen met de verkeers-
afwikkeling, onvoldoende verkeersveiligheid en hinder in de woonomgeving.  
 
Doorstroming en verkeersafwikkeling 
De doorstromingsproblemen op de N629 zijn vooral het gevolg van vertragingen die het 
verkeer oploopt bij de kruispunten. Een aantal kruispunten moet zoveel verkeer verwer-
ken dat er in de ochtend- en avondspits lange rijen van wachtende auto's ontstaan. Dit 
speelt in de referentiesituatie (2020) met name bij de kruisingen bij de aansluiting op de 
A27 en bij de kruising van de N629 met de Hoogstraat. De turborotonde die de gemeente 
Dongen zal aanleggen in de plaats komt van de bestaande kruising Westerlaan-Middel-
laan zal de problemen die anders daar zouden ontstaan kunnen voorkomen.  
 
Verkeersveiligheid 
De bestaande weg en de weg in de referentiesituatie (2020) voldoen niet aan de vereisten 
van duurzaam veilig, maar de weg is niet onveiliger dan andere wegen van het provinciale 
wegennet. Aanpassing van de weg aan de zogenaamde principes van Duurzaam Veilig 
komt echter de verkeersveiligheid te goede.  
 
Leefbaarheid 
Uit de beschrijving van de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling van de leef-
baarheidsaspecten (oversteekbaarheid, geluidhinder, effecten op luchtkwaliteit) blijkt dat 
de bestaande N629 duidelijke effecten heeft. De oversteekbaarheid wordt als slecht tot 
zeer slecht beoordeeld. De woningen langs de weg en in de Dongense wijk langs de 
Westerlaan ondervinden effecten van het verkeer; het verkeer wordt als hinderlijk ervaren.  
Ten aanzien van de luchtkwaliteit blijkt niet dat langs de bestaande route de grenswaar-
den voor de luchtkwaliteit worden overschreden. Ten aanzien van de geluidbelasting blij-
ken langs de bestaande N629 woningen aanwezig te zijn met een hoge geluidbelasting. 

2.2 De oplossingen 

In het MER zijn in totaal negen realistische oplossingsrichtingen onderzocht en verge-
leken op milieueffecten en probleemoplossend vermogen (tabel 2.1). Gezien het grote 
aantal varianten is ervoor gekozen om het MER op te delen in twee fasen. Het onderzoek 
in MER Fase 1 heeft geleid tot een selectie van drie kansrijke alternatieven. Deze zijn in 
MER Fase 2 verder uitgewerkt en onderzocht. 
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Tabel 2.1 De alternatieven en varianten zoals onderzocht in het MER op basis van de in de 
startnotitie beschreven alternatieven en varianten plus de varianten toegevoegd 
tijdens de richtlijnfase. 

Alternatief Variant Code 
Nulplus-alternatief 
 

- 0+ 

Zuid Pz Parallelalternatief 
 Noord Pn 

Stroomlijn 1 S1 
Stroomlijn 2  S2 
Bundeling Noord Bn 

Omleidingalternatief 
 

Bundeling Zuid Bz 
Dongen Oosterhout Anders DOA Richtlijnenalternatief 
'Logisch' alternatief LOA 

 
 
Selectie kansrijke alternatieven in MER Fase 1 
In hoofdstuk 5 van MER Fase 1 zijn de alternatieven en varianten beschreven. In hoofd-
stuk 7 van Fase 1 is een beschrijving gegeven van de milieueffecten en zijn deze beoor-
deeld. Bij de onderlinge weging van de alternatieven en varianten op basis van onder 
andere de milieueffecten in hoofdstuk 8 van MER Fase 1 is een drietal kansrijke alter-
natieven geselecteerd voor een meer gedetailleerd effectenonderzoek in MER Fase 2. 
Naast het Nulplus-alternatief zijn dit de variant Noord van het Parallelalternatief (Pn) en 
variant Bundeling Zuid (Bz) van het Omleidingalternatief (zie figuur 3.1). 
 
De variant Pn van het Parallelalternatief koppelt een goede en kosteneffectieve verbete-
ring van de verkeerssituatie aan relatief kleine effecten voor natuur, landschap en milieu. 
Deze heeft echter als relatief nadeel (ten opzichte van het Omleidingsalternatief) dat de 
effecten op de leefbaarheid in Dongen -vooral geluid- niet veranderen ten opzichte van de 
referentiesituatie. Deze variant biedt echter ook goede mogelijkheden om door aanvul-
lende maatregelen de milieubelasting in Dongen-west te verkleinen. 
 
Voor de effecten op de leefbaarheid in Dongen zijn de varianten van het Omleidingalterna-
tief gunstig. Daarbij gaat de voorkeur uit naar de variant Bundeling Zuid (Bz). Deze variant 
biedt een goede oplossing voor de problemen en heeft (in vergelijking met de andere vari-
anten van het Omleidingalternatief) minst ongunstige effecten op natuur en milieu. 
Variant Bz is tevens in verhouding tot de andere varianten van het Omleidingsalternatief; 
gunstig geprijsd.  
 
De DOA-variant van het Richtlijnenalternatief is minder gunstig beoordeeld. Deze variant 
heeft grote effecten op natuur en landschap en heeft geen positieve effecten op de leef-
baarheid in Dongen. Daarnaast lost deze variant de verkeersproblemen niet goed op. Hoe-
wel de LOA-variant ten aanzien van de probleemoplossendheid en de effecten op de leef-
baarheid in Dongen gunstiger wordt beoordeeld dan de DOA-variant, vergt ook deze 
variant een grote ingreep in natuur en landschap. 
 
Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de varianten DOA en LOA van het Richtlijnen-
alternatief, in vergelijking met de andere alternatieven, geen meerwaarde hebben.  
 
Vanwege de vraag in de richtlijnen en vanwege de aard en omvang van de verkeersproble-
matiek is in de tweede fase van dit MER ook het Nulplus-alternatief onderzocht. Dit alter-
natief lost de verkeersproblematiek goed op, zonder nieuwe doorsnijdingen van het land-
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schap.  Eén van de negatieve punten van dit alternatief is de sloop van woningen en 
bedrijfsgebouwen. 
 
MER Fase 2; drie alternatieven en een MMA 
In MER Fase 2 zijn de alternatieven Nulplus, Parallel Noord (Pn) en Bundeling Zuid (Bz) 
uitgewerkt in de vorm van tracé schetsontwerpen. Dit is noodzakelijk om de milieu-effec-
ten goed te kunnen beschrijven. Voor het in beeld brengen van de effecten op de lucht-
kwaliteit en geluidhinder en voor het aanwijzen van knelpunten met betrekking tot 
woningen en andere gebouwen is een ontwerp van het tracé nodig. Op basis van de tracé-
ontwerpen zijn ook de effecten op natuur en landschap en de gevolgen voor landbouw en 
recreatie beschreven. 
 
In het MER zijn de ontwerpen van de drie alternatieven opgenomen. In hoofdstuk 2 van 
MER Fase 2 zijn de alternatieven gedetailleerd beschreven. 
 
Aansluiting A27 
Uit het onderzoek blijkt dat de aansluitingen van de N629 op de A27 in 2020 onvoldoende 
capaciteit hebben, waardoor vertragingen ontstaan. Ook kan dit leiden tot files op de A27. 
Op basis van het onderzoek is een aantal maatregelen voorgesteld die de capaciteit van 
de aansluitingen vergroten. In hoofdstuk 2.1 van MER Fase 2 zijn deze maatregelen 
beschreven. 
 
Alternatief Nulplus (0+) 
Het Nulplus-alternatief volgt zoveel mogelijk de bestaande N629 (figuur 2.1).  
Uitgangspunt is een wegontwerp op basis van het principe Duurzaam Veilig van de 
provincie Noord-Brabant. Dit houdt onder andere in dat aan twee kanten van de weg een 
parallelweg wordt aangelegd.  
 
Alternatief Parallel Noord (Pn) 
In figuur 2.1 aan de linkerkant onderaan is het tracé van het alternatief Parallel Noord 
weergegeven. Dit alternatief gaat uit van een nieuw tracé parallel aan de huidige N629, 
dat aansluit op de bestaande Heistraat ter hoogte van de Groenstraat. Langs de 
Westerlaan wordt een parallelvoorziening aangelegd voor het landbouwverkeer. 
 
Alternatief Bundeling Zuid (Bz) 
In figuur 2.1 aan de rechterkant is alternatief Bundeling Zuid weergegeven. Dit alternatief 
gaat uit van een gedeelte van het nieuwe tracé dat parallel loopt aan de bestaande N629 
en splitst in een noordelijk tak richting Dongen en een zuidelijke tak over het kanaal die 
aansluit op de Steenstraat. 
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 Figuur 2.1:  
De alternatieven Nulplus (0+), Parallel-Noord (Pn) en Bundeling 
Zuid (Bz) 
 
Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
De wet schrijft voor dat een Meest milieuvriendelijk 
Alternatief wordt onderzocht in het MER. Dit kan een heel 
nieuw alternatief zijn of één van de onderzochte 
alternatieven waarbij maatregelen worden getroffen om 
de effecten tot een minimum te beperken. 
 
Gezien de wettelijke bepalingen aangaande het MMA, 
waarbij het voorkomen van gevolgen voor het milieu 
centraal staan, komt in dit geval het Nulplus-alternatief 
het meest in aanmerking om te worden beschouwd als 
basis voor het MMA. Het Nulplus- alternatief is probleem-
oplossend ten aanzien van de verkeersproblematiek, en 
laat ten aanzien van de gevolgen voor het milieu voor de 
meeste milieuaspecten weinig verschil zien met de 
referentiesituatie 2020.  
 
Een belangrijk negatief aspect van het alternatief Nulplus 

is het verlies van een aantal woningen en bedrijfsruimten. Verder draagt het alternatief 
ook niet bij aan een afname van de geluidbelasting. In dit opzicht is het alternatief Nul-
plus dan ook niet probleemoplossend. Het MMA dient daarom mede gericht te zijn op het 
reduceren van de geluidbelasting in de woonomgeving. Voor het MMA is daarom uitge-
gaan van het toepassen van een geluidarme verharding.  
 
De effecten van het MMA zijn afzonderlijk in kaart gebracht en beoordeeld. In deze 
samenvatting is het MMA direct opgenomen in de vergelijking van de alternatieven. 
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3 De effecten 

Aanpak effectbeschrijving 
De gemeente Oosterhout is voornemens het gebied ten oosten van de rijksweg A27 te 
transformeren. In de effectbeschrijving van de alternatieven in het MER is deze ontwik-
keling apart in kaart gebracht.  
 
In het MER zijn de effecten van de verschillende alternatieve tracés beoordeeld ten 
opzichte van de referentie situatie. De referentie situatie is de huidige situatie plus de 
reeds vaststaande relevante ontwikkelingen en beleid tot het jaar 2020. De referentie-
situatie geldt als 'nulpunt' waartegen alle alternatieven zijn afgezet. Om een goede onder-
linge vergelijking tussen de alternatieven mogelijk te maken heeft de referentie situatie 
altijd een neutrale score (0).  
Een neutrale score van de referentiesituatie betekent niet dat verondersteld wordt dat er 
geen sprake van een probleem is. Door de referentiesituatie neutraal te stellen wordt een 
goede en duidelijke effectbeoordeling van de alternatieven (ten opzichte van de referentie 
situatie) en onderlinge vergelijking (tussen de alternatieven onderling) mogelijk gemaakt. 
 
In het MER zijn de effecten door middel van een onderbouwde kwalitatieve beschrijving in 
kaart gebracht. Bij de onderdelen luchtkwaliteit en geluidhinder is een vertaling gemaakt 
van kwantitatieve resultaten naar een kwalitatieve schaal. Bij onzekerheid over de te ver-
wachten effecten is gebruik gemaakt van een inschatting van de effecten aan de hand van 
een zogenaamd 'worst case scenario'.  
 
De kwalitatieve methode vergelijkt het alternatief met de referentie situatie. Deze 
beoordeling vindt plaats op een 7-delige schaal (+++,++,+,0,-,--,---) en de referentie-
situatie is hierbij neutraal (=0). 
 
 
Tabel 3.1 : Toelichting beoordeling kwalitatieve thema's per alternatief 

Score Beschrijving (ten opzichte van de referentiesituatie) 
+++ zeer positief 
++ positief 
+ licht positief 
0 neutraal 
- licht negatief 

- - negatief 
- - - zeer negatief 

 

3.1 Verkeer 

De beoordelingen van de alternatieven en varianten van de eerste fase van het MER zijn 
beschreven in hoofdstuk 6 van MER Fase 1. In het onderstaande is ingegaan op de beoor-
delingen van de tweede fase van het MER (Hoofdstuk 3, MER Fase 2). 
 
De effecten van de alternatieven op de verkeerssituatie zijn aan de hand van een aantal 
criteria beschreven en beoordeeld voor de situatie in 2020. In de onderstaande tabel is 
een samenvatting gegeven van de beoordeling per alternatief. De effecten en beoor-
delingen van het MMA komen overeen met die van alternatief Nulplus. 
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Verkeersafwikkeling 
De drie alternatieven hebben een vergroting van de capaciteit en een betere vormgeving 
van de kruisingen en rotondes tot gevolg. Daardoor neemt de kans op vertraging met 
name in de avondspits af. De onzekerheid over de reistijden neemt eveneens af, doordat 
er geen landbouwverkeer meer op de hoofdrijbaan rijdt en de doorstromingsknelpunten 
niet meer aanwezig zijn. In de ontwerpen voor de drie alternatieven is de capaciteit van de 
aansluiting op de A27 verruimd. Door de aanpassing van de capaciteit neemt de kans op 
filevorming door wachtend verkeer bij de afslag op de snelweg sterk af.  
 
Verkeersveiligheid 
Bij het uitwerken van de alternatieven is als uitgangspunt  gehanteerd dat de alterna-
tieven worden vormgegeven op basis van de richtlijnen voor Duurzaam Veilig. Doordat 
deze uitgangspunten strikt zijn gehanteerd neemt de verkeersveiligheid bij alle alter-
natieven toe. 
Verder neemt het aantal conflictpunten af bij de drie alternatieven. De verbetering van de 
verkeersveiligheid als gevolg van het veiliger worden van de aansluiting op de A27 
(kleinere kans op terugslag) is tevens verwerkt in de beoordeling op basis van dit crite-
rium. 
 
Leefbaarheid 
De oversteekbaarheid van de N629 is slecht. Bij alle alternatieven wordt een 
parallelstructuur aangebracht, waarvan vanaf de erftoegangen gebruik kan worden 
gemaakt. De wachttijden voor oversteken en oprijden van de hoofdrijbaan zijn daardoor 
niet meer aanwezig. In de ontwerpen van de drie alternatieven zijn voorzieningen voor 
langzaam verkeer opgenomen, onder andere in de vorm van ongelijkvloerse oversteken 
(fietstunnels). 
 
Verkeersstructuur 
In MER Fase 1 is reeds een beoordeling van de toekomstvastheid van de alternatieven op-
genomen. Bij deze beoordeling gaat het om de restcapaciteit na 2020, om de mogelijk-
heden om  -indien nodig- na 2020 de capaciteit alsnog uit te breiden en het 'geenspijt-
gehalte' van de infrastructurele maatregelen die nu worden getroffen in het geval er na 
2020 een verdere uitbreiding nodig blijkt te zijn. 
Alternatief Nulplus wordt ten aanzien van de toekomstvastheid positief (+) beoordeeld, 
omdat de restcapaciteit (gedeelte van de Westerlaan tussen de Steenstraat en de Middel-
laan, met name de rotonde Westerlaan-Middellaan) beperkt is.  
De toekomstvastheid van alternatief Pn wordt positief beoordeeld (++). Dit alternatief 
heeft tot 2020 voldoende capaciteit. Uit de dynamische modellering voor de referentie-
situatie 2020 blijkt het wegvak met de hoogste I/C-verhouding (de Westerlaan) als zo-
danig geen knelpunt vormt. In het geval op termijn zou blijken dat alsnog knelpunten 
gaan ontstaan kan eventueel alsnog de infrastructuur worden aangepast. Dit kan dan in 
de vorm van een aanpassing van de rotonde Westerlaan-Middellaan en eventueel ver-
breding van de Westerlaan (inclusief een nieuwe of aangepaste brug). 
De toekomstvastheid van alternatief Bz wordt zeer positief beoordeeld (+++) omdat dit 
alternatief ook na 2020 voldoende restcapaciteit heeft. 
 
In MER Fase 1 is een beoordeling gemaakt van de benutting van de infrastructuur. Uit-
gangspunt daarbij is dat onderbenutting negatief wordt beoordeeld.  De alternatieven 0+ 
en Pn worden positief beoordeeld. Alternatief Bz wordt vanwege de lage verkeers-
belasting op het wegvak tussen de Steenstraat en het splitsingspunt negatief beoordeeld. 
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Doordat bij alle alternatieven de infrastructuur wordt aangepast, onder andere met een 
parallelstructuur, ontstaan in vergelijking met de referentiesituatie betere mogelijkheden 
om buslijnen en -haltes door het studiegebied te lijnen. 
 
In alle alternatieven is rekening gehouden met de ontsluiting van het studiegebied en de 
aantakking van het wegennet op de N629. De beoordeling van alternatief Nulplus is neu-
traal, omdat bij dit alternatief weinig verandert.  
Alternatief Pn wordt licht negatief beoordeeld (-) omdat met name het gebied ten westen 
van Dongen, tussen het kanaal en de N629, minder goed ontsloten zal worden. Door het 
wegvallen van directe aansluitingen wordt dit gebied minder snel bereikbaar vanuit 
Dongen.  
Voor alternatief Bz is de beoordeling neutraal tot licht negatief (0/-). Door het vervallen 
van de bestaande aansluiting bij de begraafplaats wordt het gebied minder goed toe-
gankelijk.  
 

3.2 Beknopte beschouwing milieueffecten 

In de volgende paragrafen is een korte beschouwing gegeven van de meest 
onderscheidende effectbeoordelingen van de drie alternatieven. De effectbeoordelingen 
van alle milieuaspecten is opgenomen in  paragraaf 3.4 van deze samenvatting.  
 
Bebouwing, landbouw en recreatie 
In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van het aantal woningen en bedrijfsruimten die 
mogelijk geamoveerd dienen te worden. Wat betreft knelpunten ten aanzien van 
bebouwing scoren, door de ligging en het ruimtebeslag van het tracé, het alternatief 
Nulplus en MMA negatief. Bij beide andere alternatieven dienen eveneens een aantal 
woonhuizen te verdwijnen bij realisatie. Deze scoren licht negatief.  
 
Tabel 3.2: Knelpunten t.a.v. bestaande bebouwing 

 Verlies aan woonfunctie Verlies bedrijfsgebouwen 
0+ 10 6 
Pn 3 2 
Bz 3 1 
MMA 10 6 

 
 
Als gevolg van het ruimtebeslag van de nieuwe weg ondervinden de alternatieven Pn en 
Bz licht negatief effect ten aanzien van landbouw. Nulplus scoort neutraal. Bij alle 
alternatieven gaat de bereikbaarheid van de landbouwpercelen achteruit. 
De nieuwe weg heeft bij het alternatief Bz een negatief effect op de aantrekkelijkheid en 
barrièrewerking ten aanzien van recreatie onder andere door de doorsnijding van het 
bosperceel. Nulplus en Pn scoren neutraal. 
 
Het MMA kent geen aanpassingen ten aanzien van bebouwing, landbouw en recreatie en  
is derhalve hetzelfde beoordeeld als alternatief 0+. 
 
Geluid 
In figuur 3.1 zijn kaarten opgenomen waarin het verschil is weergegeven van de geluid-
belasting ten opzichte van de referentie situatie. Ter plaatse van de licht oranje, gele en 
groene kleur is de geluidbelasting van het alternatief gelijk gebleven of gedaald ten 
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opzichte van de referentiesituatie. De donker oranje, rode en paarse kleuren geven een 
toename van de geluidbelasting ter plaatse weer. 
 

Verschilplots geluid 

  
Alternatief Nulplus Alternatief Parallel-Noord 
 

  
Alternatief Bundeling Zuid Meest Milieuvriendelijk Alternatief (0+ ZSA) 

Figuur 3.1: Verschillen in geluidbelasting van de alternatieven en het MMA ten opzichte van de referentiesituatie.  
Licht oranje/geel/groen: gelijk blijvende of afnemende geluidsbelasting ten opzichte van de referentie 
situatie 
Donker oranje/rood/paars: toename geluidbelasting ten opzichte van de referentie situatie 

 
De geluidbelasting neemt in het geheel bezien met name toe bij Bz en in mindere mate 
Pn. Alternatief 0+  kent nagenoeg geen verschil met de autonome situatie. Bij het MMA 
verbetert de geluibelasting ten opzichte van de referentie situatie.  
 
Afhankelijk van de ligging (dicht bij of ver van woningen gelegen) en de verkeersinten-
siteiten van een nieuw tracé kan het aantal geluidgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld 
woningen) in gebieden met een hoge geluidbelasting (groter dan 53 dB) toenemen. In 
figuur 3.2 is de toe- en afname ten opzichte van de referentie situatie weergegeven. 
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Figuur 3.2: Het aantal geluidgevoelige bestemmingen in de geluidklassen hoger dan 53 dB 
ten opzichte van de referentie situatie. 

 
Uit figuur 3.2 blijkt dat Pn tot een lichte toename leidt van het aantal geluidgevoelige  
bestemmingen in de hogere geluidklassen. Alternatief Bz en het MMA leiden tot een forse 
afname. Dit effect is voor Bz gerelateerd aan de afname van de verkeersintensiteiten op 
de Westerlaan. Bij het MMA wordt de afname veroorzaakt door de toepassing van zeer stil 
asfalt op het gehele traject (A27 tot Steenstraat). Indien geluidarm asfalt  bij alternatief Pn 
zal worden toegepast zal de geluidbelasting op de omgeving net als bij het MMA dalen. 
 
Natuur 
In figuur 3.3 zijn de ecologisch waardevolle gebieden opgenomen. Het Blik ten noorden 
van het kanaal en de Duiventoren ten zuiden van het kanaal zijn hiervan de belangrijkste. 
Deze gebieden maken deel uit van de Groene Hoofdstructuur (GHS) van de provincie 
Noord-Brabant en zijn beschermd. De beoordeling van de alternatieven in het MER is met 
name gerelateerd aan de ruimtebeslag in de GHS en de aantasting van ecologische 
relaties binnen het studiegebied. 
 
Alternatief 0+ is door zijn overeenkomende ligging met de huidige weg op nagenoeg alle 
criteria neutraal beoordeeld. Pn scoort iets negatiever dan 0+ voor het aspect natuur door 
de aanleg van het nieuwe tracé. Bz is op nagenoeg alle criteria negatief beoordeeld door 
het ruimtebeslag en de aantasting van ecologische relaties in de GHS ten zuiden van het 
kanaal. 
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Figuur 3.3 Ligging van de GHS binnen het  studiegebied. Indicatief zijn de ecologische 

relaties door middel van pijlen opgenomen. 
 
Overige milieueffecten 
De overige milieueffecten van de alternatieven zijn niet in deze samenvatting beschreven. 
Voor de beoordelingen van deze effecten wordt verwezen naar tabel 3.4 in paragraaf 3.3 
van deze samenvatting en hoofdstukken 7 en 4 van respectievelijk MER Fase 1 en Fase 2.   
 

3.3 Tabel effectscores 

In tabel 3.4 zijn de effectbeoordelingen van alle (milieu)thema's voor de drie alternatieven 
opgenomen. 
 
Tabel 3.3  Overzicht van de effectbeoordelingen 

thema aspect criterium 0+ Pn Bz MMA 

Reistijd Steenstraat-A27 + + ++ + 

Reistijd Middellaan-A27 + + + + 

Onzekerheid in reistijden + + + + 

Verkeersafwikkeling 

Kans op terugslag op A27  ++ ++ ++ ++ 

Duurzaam veilig + + + + Verkeersveiligheid 
Afname aantal conflictpunten + + + + 

Leefbaarheid Oversteekbaarheid + + + + 

Toekomstvastheid + ++ +++ + 

Benutting infrastructuur + + - + 

ve
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r 

en
 v
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er
 

Verkeersstructuur 

Mogelijkheden OV + + + + 
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thema aspect criterium 0+ Pn Bz MMA 

Ontsluiting OWN 0 - 0/- 0 

Verlies woonfunctie - - - - - - - - Bebouwing 

Verlies bedrijfsgebouwen - - 0 0 - - 

Verlies landbouwgrond 0 - - - 0 Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 0 0 - 0 

Recreatieve routes 0 0 - - 0 be
bo

uw
in

g,
 

la
nd

bo
uw

 e
n 

re
cr

ea
ti

e 

Recreatie 

Aantrekkelijkheid recreatie 0 0 - -  0 

Geluidbelast oppervlak (> 48 
dB(A) ) in ha 

0 0/- - 
+ 

Aantal geluidbelaste woningen (> 
53 dB(A)) 

0 0 0/+ 
+ 

Aantal geluidgehinderden 0 0 0 0 
Aantal geluidgehinderden tijdens 
aanleg 

- 0/- 0/- 
- 

Geluidbelasting 

Geluidbelast oppervlak in EHS (> 
48 dB(A)) in ha 

0 0 - 
+ ge

lu
id

 e
n 

tr
ill

in
ge

n 

Trillingen Trillingshinder 0 0/+ + 0/+ 

Immissie Check aan grenswaarden Wet 
Luchtkwaliteit 

0 0 0 
0 

Emissie lokaal 0 0 + 0 

lu
ch

tk
w

al
it

ei
t 

Emissie 
Emissie totaal 0/- 0 0/+ 0/- 

Externe veiligheid Effect op externe veiligheid 0/+ 0/+ + 0/+ 

ex
te

rn
e 

ve
ili

gh
ei d e.
d.

 

Kabels en leidingen Effecten kabels en leidingen 0 0 0 0 

Landschappelijke hoofdstructuur 0 0/- - - 0 
Visueel landschappelijke effecten 0 - - - 0 

Landschap 

Aardkundige waarden 0 0 0 0 
Historische lijnen 0 0/- - - 0 
Historische vlakken 0 0 - - 0 
Historisch groen 0 0 - - 0 

Cultuurhistorie 

Waardevolle objecten 0/- 0 0 - 
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Archeologie Aantasting indicatieve 
archeologische waarden 

0/- - - - 0/- 

Verlies leefgebied beschermde 
en rode lijst soorten 

0 - - - 0 
Soorten 
 

Verstoring leefgebied 
beschermde en Rode lijst soorten 

- -  - - 0/- 

Verlies GHS gebieden 0 0 - - 0 Beschermde gebieden 
 Verstoring GHS gebieden 0 - - - 0 
Ecologische relaties 
 

Barrièrewerking 
0 0 - 0 

na
tu

ur
 

Mitigerende maatregelen Mogelijkheden voor mitigatie van 
effecten  

+ + + + 

Bodemopbouw 0 0 0 0 Bodem 
Bodemkwaliteit 0 0/- 0 0 
Waterkwantiteit 0 0 0 0 
Waterkwaliteit 0 0/- - 0 
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Grond en oppervlaktewater 

Waterretentiegebieden 0 0 - 0 
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3.4 Gevolgen effectbeoordeling met Oosterhout-Oost 

De gemeente Oosterhout is voornemens het gebied ten oosten van de A27 te 
herontwikkelen, waarbij o.a. wordt voorzien in de realisering van woningbouw en 
bedrijvenclusters overeenkomstig het in januari 2007 vastgestelde Structuurplan 
Oosterhout-Oost. De gevolgen van de realisatie van Oosterhout-Oost hebben met name 
betrekking op de beoordeling van het criterium verlies landbouwgrond en visueel 
landschappelijke effecten. Het verlies aan landbouwgrond als gevolg van de aanleg van de 
weg is minder negatief beoordeeld omdat het gebied minder aantrekkelijk is voor 
landbouwbedrijven.  
 
De overige thema's, aspecten en criteria kennen geen verandering van de beoordeling als 
gevolg van de ontwikkeling van Oosterhout-Oost. 
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4 Beoordeling van de alternatieven 

4.1 Alternatief Nulplus 

Alternatief 0+ verbetert de verkeerssituatie tussen Dongen en Oosterhout en leidt tot een 
afname van de kans op congestie in de spitsperiodes. Het alternatief is ontworpen op het 
oplossen van de belangrijkste knelpunten voor de verkeersdoorstroming. Het ontwerp is 
gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig, zodat een verkeersveilige oplossing 
ontstaat. 
 
De effecten op de omgeving zijn beperkt, zowel in positieve als in negatieve zin. Het alter-
natief Nulplus draagt niet bij aan het verbeteren van de leefbaarheid (door vermindering 
van de geluidbelasting) langs het tracé.  
Lokaal is er een groot effect op de huidige woningen en bedrijfspanden langs de Hei-
straat. Daarbij gaat het vooral om de directe gevolgen van de aanleg van de weg en 
bijbehorende parallelstructuur, waarvoor het nodig is gronden te verwerven en eventueel 
ook woningen en bedrijfspanden.  
 
Voor de situatie bij de Westerlaan is er nagenoeg geen verandering ten opzichte van de 
referentiesituatie. De effecten van geluid en lucht blijven derhalve aanwezig.  
Doordat dit alternatief op de bestaande Heistraat wordt aangelegd is bij de aanleg aan-
dacht nodig voor tijdelijke verkeersmaatregelen. 
 
De directe kosten van dit alternatief zijn ongeveer even hoog als die van het alternatief Pn. 
De kosten voor vastgoed zijn waarschijnlijk hoger. Daardoor is het alternatief Nulplus 
minder kosteneffectief dan alternatief Pn. 
 

4.2 Alternatief Parallel Noord 

Alternatief Pn biedt een goede oplossing voor het verkeersprobleem voor de periode tot 
2020. De doorstroming verbetert en de kans op congestie neemt af. Dit vertaalt zich in 
(gemiddelde) kortere reistijden en, mede doordat landbouwverkeer niet meer op de 
hoofdrijbaan wordt toegelaten, minder onzekerheid over reistijden. Doordat de principes 
van Duurzaam Veilig zijn gehanteerd neemt de verkeersveiligheid toe. Ook het vermin-
deren van de kans op terugslag op de A27 draagt bij aan verbeteren van de verkeersveilig-
heid. Bij dit alternatief wordt het gebied tussen het kanaal, de Westerlaan en de N629 
minder direct bereikbaar vanuit Dongen. 
 
Doordat bij dit alternatief op de Westerlaan niets verandert blijft de milieusituatie daar 
vergelijkbaar met de referentiesituatie 2020.  
 
Uit de beschrijving van de effecten op natuur en landschap blijkt dat alternatief Pn geen 
grote invloed heeft. Het tracé doorsnijdt geen natuurgebieden en voegt zich redelijk goed 
in het landschap tussen de A27 en Dongen.  
 
Uit de indicatieve ramingen blijkt alternatief Pn de laagste directe kosten heeft, en tevens 
relatief weinig overige kosten (zoals kosten voor grond en vastgoed) heeft.  
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4.3 Alternatief Bundeling Zuid 

Alternatief Bz is beoordeeld als de beste oplossing voor de doorstromingsproblematiek. 
Evenals bij de andere alternatieven worden de knelpunten (kruisingen en de aansluiting 
op de A27) aangepakt en wordt (onder andere voor landbouwverkeer) een parallelstruc-
tuur aangelegd. Hierdoor nemen de reistijden en de onzekerheid over de reistijden af. 
Bij dit alternatief is op het nieuwe wegvak tussen de Steenstraat en het splitsingspunt 
ruim voldoende (rest)capaciteit aanwezig. De nieuwe weggedeelten worden door maar 
weinig verkeer -ruim onder de capaciteit- gebruikt. Het gebied tussen de Westerlaan, de 
Heistraat en het kanaal wordt bij dit alternatief (door het vervallen van de kruising bij de 
begraafplaats) minder direct bereikbaar. 
 
Voor de leefbaarheidseffecten -met name geluidhinder in Dongen- is dit alternatief ver-
houdingsgewijs gunstig. De geluidhinder langs de Westerlaan neemt sterker af dan bij de 
andere alternatieven.  
Daartegenover staat dat alternatief Bz grote effecten heeft voor natuur en landschap: er is 
sprake van ruimtebeslag in natuur- en bosgebieden, verstoring en barrièrewerking. Het 
geluidbelast oppervlak neemt toe, ook in de GHS. Voor de 'groene' effecten is alternatief 
Bz ongunstiger dan de beide andere alternatieven. 
 
Dit alternatief is, vooral als gevolg van de nieuwe brug over het kanaal, duidelijk kostbaar-
der dan de alternatieven Pn en Nulplus.  
 

4.4 Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

Het MMA heeft een gunstig effect op de beoordeling van het aspect geluid. Ook de 
beoordeling op natuurwaarden (verstoring) zijn gunstiger omdat door de toepassing van 
geluidarm asfalt ook het geluidbelast oppervlak en de verstoring in natuurgebieden 
afneemt. De overige effecten van het MMA en de beoordeling daarvan zijn gelijk aan de 
effecten en beoordeling van het alternatief Nulplus.  
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5 Het voorkeursalternatief 

5.1 Voorkeursalternatief ten behoeve van de ruimtelijke plannen 

De provincie Noord-Brabant heeft op basis van het MER een voorkeur voor alternatief Pn. 
Bij de afweging van de initiatiefnemer over het voorkeursalternatief is rekening gehouden 
met de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied Oosterhout-Oost.  
Het uiteindelijke voorkeursalternatief, dat in principe zal worden bepaald door de initia-
tiefnemer en de beide betrokken gemeenten zal worden opgenomen in de ruimtelijke 
plannen (bestemmingsplannen) van Oosterhout en Dongen.  
 

5.2 Voorstel: alternatief Pn is voorkeursalternatief 

5.2.1 Waarom alternatief Pn als voorkeursalternatief? 

Verkeer en probleemoplossend vermogen 
In de beschouwingen over de alternatieven is geconstateerd dat alternatief Pn de ver-
keersproblematiek goed oplost. Voor de periode tot 2020 heeft alternatief Pn voldoende 
capaciteit. Voor de verdere toekomst kan voor het gedeelte Steenstraat-Westerlaan 
mogelijk een capaciteitsprobleem ontstaan. Uit de dynamische modelleringen blijkt dat 
kleinste restcapaciteit aanwezig is bij de rotonde Westerlaan-Middellaan-Heistraat/N629. 
In het geval zich op termijn een capaciteitsprobleem zou voordoen zijn op dat moment 
maatregelen mogelijk om de capaciteit (met name van de rotonde) te vergroten. Dit geldt 
ook voor het Nulplus-alternatief. Voor de beide alternatieven Pn en Bz geldt dat de omge-
ving van Het Blik (het gebied tussen Wilhelminakanaal, Heistraat en Westerlaan) vanuit 
Dongen minder direct bereikbaar wordt. 
Alternatief Bz is vanuit verkeerskundig oogpunt de beste oplossing; de verschillen tussen 
de alternatieven ten aanzien van het probleemoplossend vermogen zijn echter klein. Het 
probleemoplossend vermogen van het Nulplus-alternatief is vergelijkbaar met dat van het 
alternatief Pn.  
 
Milieugevolgen 
Alternatief Pn heeft in vergelijking alternatief Bz ten aanzien van de effecten op natuur en 
landschap duidelijk minder grote effecten. Het Nulplus-alternatief is in dit opzicht het 
gunstigst. 
Voor de geluidbelasting in de bebouwde kom van Dongen heeft alternatief Pn, evenals 
Nulplus, nagenoeg geen (positief of negatief) effect. Alleen in dit opzicht (het aantal 
geluidbelaste woningen) is alternatief Bz gunstiger dan de alternatieven Nulplus en Pn. 
Uit aanvullende geluidberekeningen is gebleken dat de geluidhinder in de bebouwde kom 
van Dongen kan worden teruggedrongen door het aanbrengen van een geluidarme ver-
harding op de Westerlaan en het handhaven of verbeteren van het bestaande geluid-
scherm langs de Westerlaan. Voorgesteld wordt om deze maatregelen op te nemen in het 
voorkeursalternatief.  
Doordat alternatief Pn, evenals Nulplus, geen natuurgebieden doorsnijdt is geen nee- 
tenzij afweging noodzakelijk in het kader van de natuurwetgeving. Voor alternatief Bz is 
deze afweging wel noodzakelijk. Bij een dergelijke afweging moet het maatschappelijk 
belang van een ingreep worden beoordeeld in relatie tot de aantasting van natuurwaar-
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den. Daarbij moet tevens in beeld worden gebracht of er andere mogelijkheden zijn om 
aan het maatschappelijk belang tegemoet te komen zonder aantasting van natuur-
waarden. 
 
Kosten 
Ten behoeve van de planstudie is een globale raming van de kosten van de alternatieven 
gemaakt. Uit de ramingen blijkt dat alternatief Pn de goedkoopste oplossing is. De directe 
kosten van de alternatieven Pn en Nulplus zijn ongeveer gelijk; voor alternatief Pn zijn 
echter minder kosten noodzakelijk voor de aankoop van woningen en bedrijven.  
Alternatief Bz is beduidend duurder dan de beide andere alternatieven; dit is vooral het 
gevolg van de brug over het kanaal die bij dit alternatief noodzakelijk is.   
 
Ruimtelijke aspecten 
In dit MER is tevens aandacht besteed aan de effecten van de N629 in relatie tot de voor-
genomen gebiedsontwikkeling van Oosterhout-Oost. De alternatieven Pn en Bz sluiten 
goed aan bij deze voorgenomen ontwikkeling. Ook alternatief Nulplus maakt de gebieds-
ontwikkeling mogelijk, maar sluit daar minder goed bij aan. 
 
Samenvattend 
Alles overziende kan worden geconstateerd dat alternatief Pn een kosten- en milieu-effec-
tieve oplossing is van de verkeersproblemen. Alternatief Bz heeft -hoewel verkeerskundig 
de beste oplossing- in verhouding tot de beide andere alternatieven duidelijk meer nega-
tieve gevolgen voor natuur en milieu, is weinig kosteneffectief, en maakt een nee-tenzij-
afweging in het kader van de natuurwetgeving nodig. Hierbij is van belang dat er een 
zwaarwegend maatschappelijk belang moet zijn.  
 

5.2.2 Overwegingen aangaande het MMA 

In hoofdstuk 6 van dit rapport is het MMA beschreven, dat is gebaseerd op het Nulplus-
alternatief. Uit de effectbeschrijvingen voor het MMA blijkt dat dit positieve effecten heeft 
op het milieu. Desalniettemin wordt voorgesteld om het MMA niet als voorkeursalternatief 
aan te duiden. De redenen hiervoor zijn de noodzaak om voor dit alternatief een groter 
aantal woningen en bedrijven te slopen dan voor de beide andere alternatieven nood-
zakelijk is. Ook is van belang dat het alternatief in principe voldoet aan de vereisten van 
het wegontwerp, maar dat door de krappe situering een weg ontstaat met een ongunstige 
ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast past dit alternatief minder goed bij de plannen van Oos-
terhout aangaande de ontwikkeling van Oosterhout-Oost. Hoewel deze beide argumenten 
als zodanig in dit MER niet zijn beoordeeld, zijn ze voor de ruimtelijke keuze wel relevant 
in de afweging. Het Nulplus-alternatief zal daarnaast in de aanlegfase in vergelijking met 
de andere alternatieven relatief veel tijdelijke (verkeers)effecten hebben, doordat de weg 
ter plaatse van de bestaande weg wordt aangelegd.   
 

5.3 Mitigerende maatregelen 

Alternatief Pn heeft nagenoeg geen positieve (en negatieve) effecten op de geluidbe-
lasting in Dongen. Op grond van aanvullende geluidberekeningen en de berekeningen 
voor het MMA (dat voor het gedeelte Westerlaan ten aanzien van tracé en verkeersinten-
siteit gelijk is aan alternatief Pn) is geconstateerd dat door het treffen van mitigerende 
maatregelen op de Westerlaan een reductie van de geluidbelasting in Dongen-west kan 
worden gerealiseerd die gelijk is aan de reductie in alternatief Bz.  
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Voorstel is dan ook om in het voorkeursalternatief ook maatregelen op te nemen om de 
geluidbelasting in Dongen-west terug te dringen. 
Het gebied tussen de Westerlaan, het kanaal en de nieuwe N629 is bij dit alternatief 
minder direct bereikbaar vanuit Dongen dan in de referentiesituatie. Bij de verdere uit-
werking van het voorkeursalternatief is hiervoor voldoende aandacht nodig. 
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6 Leeswijzer MER N629 

Gezien de omvang van het MER voor de regionale wegverbinding N629 is in de tabellen 
6.1 t/m 6.3 een overzicht gegeven van de verschillende onderdelen van het MER de  
hoofdstukindeling en onderlinge relatie. 
 
Tabel 6.1  Hoofdstukindeling MER Fase 1 

MER FASE 1 
Hoofdstuk 1 
Inleiding 
 

Behandeling van het voornemen en de 
m.e.r.-procedure. 

Hoofdstuk 2 
Probleem en doel 
 

De beschrijving van het probleem van de 
N629 en het doel van de aanpak 

Hoofdstuk 3 
Ontwikkeling alternatieven en varianten 

Een beschrijving van de voorgeschiedenis 
van het project en het verloop van de 
m.e.r.-procedure 
 

Hoofdstuk 4 
Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Bepaling van het zoek en studiegebied van 
het MER en de globale beschrijving van de 
huidige situatie en autonome 
ontwikkelingen 
 

Hoofdstuk 5 
Alternatieven en varianten 

Een beschrijving op hoofdlijnen van alle  in 
MER Fase 1 onderzochte alternatieven en 
varianten 
 

Hoofdstuk 6 
Verkeer 

De beschrijving en beoordeling per 
alternatief en variant van de effecten op 
verkeer 
 

Hoofdstuk 7 
Milieueffecten MER Fase 1 

Een beschrijving van de milieueffecten per 
thema en beoordeling van alle 
alternatieven en varianten 
 

Hoofdstuk 8 
Beoordeling en conclusies MER Fase 1 

De beoordeling van de alternatieven 
middels een onderlinge weging 
 

 
 



 
 

 projectnr. 165465 Milieueffectrapport N629 
 april 2008 Samenvatting defintief concept 
   

 blad 29 van 30   

Tabel 6.2  Hoofdstukindeling MER Fase 2 

MER FASE 2 
Hoofdstuk 1 
Inleiding 
 

Beschrijving structuur MER N629 en 
effectbeschrijving MER Fase 2 

Hoofdstuk 2 
Alternatieven 
 

Gedetailleerde beschrijving van de tracés 
van de in MER Fase 1 geselecteerde 
alternatieven 
 

Hoofdstuk 3 
Verkeer 

Nadere uitwerking van het thema verkeer 
op basis van de uitgewerkte ontwerpen van 
de alternatieven 
 

Hoofdstuk 4 
Milieueffecten MER Fase 2 

Een beschrijving van de milieueffecten per 
thema en beoordeling van alle 
alternatieven en varianten 
 

Hoofdstuk 5 
Beoordeling alternatieven 

Beschouwing en beoordeling van de drie 
alternatieven van MER Fase 2 
 

Hoofdstuk 6 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
 

Beschrijving, uitwerking en 
effectbeoordeling van het MMA 

Hoofdstuk 7 
Aanzet tot voorkeursalternatief 
 

Beschrijving van een eerste aanzet tot het 
VKA 

Hoofdstuk 8 
Leemten in kennis en informatie 

Overzicht van leemten in kennis en 
informatie 
 

Hoofdstuk 9 
Voorstel evaluatieprogramma 

� 
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Tabel 6.3  Bijlagenrapport MER N629 

BIJLAGEN 
Bijlage 1 
Bronnen 

Lijst met bronvermeldingen van stukken 
gebruikt bij het opstellen van het MER 
 

Bijlage 2 
Afkortingen en begrippen 

Lijst met afkortingen en begrippen 
gehanteerd in het MER 
 

Bijlage 3 
Verkeer 

Beschrijving van de uitgangspunten en 
resultaten van het statische en dynamische 
verkeersmodel 
 

Bijlage 4 
Geluid 

Beschrijving van het gehanteerde 
geluidmodel. Tevens zijn de 
geluidcontouren, verschilplots en de tabel 
puntresutlaten opgenomen. 
 

Bijlage 5 
Luchtkwaliteit 

Beschrijving van de uitgangspunten en 
resultaten van de 
luchtkwaliteitberekeningen 
 

Bijlage 6 
Natuur 

Verzameling van de gebruikte gegevens 
voor het hoofdstuk natuur 
 

Bijlage 7 
Principe dwarsprofielen 
 

Principe dwarsprofielen alternatieven N629 

 


