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Persbericht 

 
Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam 

 

Milieueffecten volledig en juist beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de ontwikkelstrategie 

voor Haven-Stad Amsterdam beoordeeld. Het rapport laat duidelijk zien welke 

maatregelen nodig zijn om het huidige gebied geschikt te maken voor woningen. 

Zij vindt dat het rapport de milieueffecten van het plan volledig en juist beschrijft.  

 

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 Amsterdam - besluit over de ontwikkelstrategie. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Amsterdam wil een deel van het haven- en industriegebied binnen de 

Ring A10, de aangrenzende bedrijventerreinen, het gebied rondom Sloterdijk, het Wes-

terpark en het westelijk deel van de Noordelijke IJ-oever omvormen tot een gemengd 

stedelijk gebied (‘Haven-Stad’). Met 40.000 tot 70.000 woningen wordt een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de grote behoefte aan woningen in Amsterdam. Voordat de ge-

meenteraad besluit over de ontwikkelstrategie zijn de milieugevolgen in een milieuef-

fectrapport onderzocht.  

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport geeft een goed beeld van de huidige milieusituatie in het plangebied. Het 

laat zien dat om een gezonde leefomgeving te realiseren het nodig is de industriële 

milieubelasting (vooral geluid en geur) te verminderen en goede openbaar vervoer- en 

fietsvoorzieningen te realiseren. Uit het rapport blijkt verder dat voor het volledig ver-

duurzamen van de energievoorziening, naast het niet meer toepassen van aardgas, 

vergroening van het opwekken van elektriciteit nodig is. Ook ligt er een aanzienlijke 

opgave om het gebied op te hogen om in de toekomst wateroverlast te voorkomen.    

 

De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor een afgewo-

gen besluit over de ontwikkelstrategie voor Haven-Stad en het bestemmingsplan Slo-

terdijk 1 Mediacollege.  
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