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Geachte heer Van den Bosch, 

Voor het voornemen van N.V. Nuon Warmte om tussen de elektriciteitscentrale 
Diemen en Almere Poort warmwaterleidingen aan te leggen moeten mogelijk 
bestemmingsplannen van de gemeenten Diemen, Muiden, Naarden en Almere 
worden herzien. Vanwege de eventuele beïnvloeding van het natura 2000-gebied 
Markermeer & IJmeer is een procedure voor een plan-milieueffectrapportae (m.e.r.) 
van toepassing. De initiatiefnemer heeft besloten de uitgebreidere procedure van 
een besluit-m.e.r. te volgen. Met het doorlopen van de besluit-m.e.r.-procedure 
wordt tevens invulling gegeven aan de procedurele eisen van een plan-m.e.r.-
procedure. Ook inhoudelijk zal aan de vereisten van beide procedures worden 
voldaan. 
 
De Commissie voor de m.e.r heeft op 6 februari 2009 een advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport gegeven aan de gemeenten Diemen, Muiden en 
Naarden. Voor  de warmwaterleidingen is ook een bestemmingsplanherziening van 
de gemeente Almere nodig. De startnotitie voor het MER is daar later ter visie 
gelegd. Op 12 januari 2009 heeft Senter Novem namens de gemeente Almere aan de 
Commissie voor de m.e.r. gevraagd een advies voor richtlijnen uit te brengen. 
 
Op de startnotitie heeft de gemeente Almere zienswijzen ontvangen van Advies-
bureau Vierveijzer, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten en Prorail B.V. 
De zienswijzen van Adviesbureau Vierveijzer zijn een verder geadstrueerde versie 
van de zienswijzen die het Adviesbureau heeft ingediend bij de eerdere ter visie 
legging. De zienswijze van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten komt overeen met de eerder ingediende zienswijzen. Beide zienswijzen 
zijn inhoudelijk al meegenomen in het eerdere richtlijnenadvies aan Diemen, 
Muiden en Naarden.  
Prorail B.V. geeft in haar zienswijze aan dat zij studies doet met betrekking tot 
(toekomstige) spooruitbreidingen en vraagt rekening te houden met de beperkingen 
ingevolge de Spoorwegwet. Meer in zijn algemeenheid is in het eerdere advies voor 
richtlijnen aan Diemen, Muiden en Naarden opgenomen dat aandacht moet worden 



 

  

 

besteed aan de gebruiksbeperkingen die de warmwaterleidingen kunnen geven voor 
activiteiten in hun omgeving. Hiermee is de zienswijze van Prorail B.V. voldoende 
ondervangen. 
 
De Commissie concludeert dat de zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassen 
van het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport zoals dat eerder aan de 
gemeente Diemen, Bussum en Naarden is gegeven. Dit advies is daarmee het defini-
tieve advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport voor de warmteleidingen 
voor stadsverwarming Centrale Diemen – Almere Poort aan de gemeente Diemen, 
Muiden, Naarden en Almere. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter werkgroep Warmteleidingen voor stadsverwarming 
Centrale Diemen – Almere Poort 


	Adres1
	Adres2
	Adres3
	Adres4
	AfkSecr
	DatumUwBrief
	KenmerkUwBrief
	Projnr
	datum
	Onderwerp
	Doorkiesnummer
	start
	Secretaris
	wgsec

