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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport 
 
Milieueffecten Almere Poort goed beschreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestem-

mingsplannen in Almere Poort beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de 

milieueffecten goed beschrijft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwali-

teit 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 de gemeenteraad van de gemeente Almere - besluit over het project.. 

Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Almere is van plan om Almere Poort verder te ontwikkelen in een woon-, 

werk- en recreatiegebied, met nog circa 10.000 nieuwe woningen en 700.000m2 nieuwe 

bedrijven en voorzieningen. De al gerealiseerde woningen en bedrijven worden op-

nieuw bestemd.  

Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in drie bestemmingsplannen. Voordat over de drie 

plannen besloten wordt, zijn de milieueffecten in één milieueffectrapport onderzocht. De 

Commissie m.e.r. constateerde eerder dat informatie ontbrak in het milieueffectrapport. 

Het rapport is daarom aangevuld en de gemeente Almere heeft de Commissie gevraagd 

het aangevulde rapport te toetsen.  

 

Het advies 

Het aangevulde rapport laat goed zien wat de bandbreedte aan milieueffecten is van 

het plan bij hoge en bij lage economische groei. Om negatieve effecten op watervogels, 

zoals de meerkoet, kuifeend en brilduiker, te voorkomen worden maatregelen genomen. 

Zo komt er bijvoorbeeld een natuureilandje en wordt er een areaal aangelegd onder 

water voor de groei van driehoeksmosselen. Waardevol natuurgebied binnen de dijk 

wordt gecompenseerd.  

De Commissie oordeelt dat er nu voldoende informatie is om het milieubelang volwaar-

dig mee te laten wegen in de besluitvorming over de bestemmingsplannen. 
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