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Persbericht 

 
Bestemmingsplannen Zeeburgereiland Amsterdam 
 
Milieueffecten nu navolgbaar 
 
 

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

mingsplannen Zeeburgereiland beoordeeld. Zij adviseerde eerder om de navolg-

baarheid van de milieueffecten en de beschrijving van mogelijke verzachtende 

maatregelen in het rapport te verbeteren. Het aangevulde rapport is navolgbaar 

en compleet. 

 

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 het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Amsterdam wil op Zeeburgereiland een nieuwe stadswijk ontwikkelen 

met woon- en werkfuncties. Het gaat om een hoogstedelijk woonmilieu in hoge dichtheid 

en bedrijvigheid passend in de stad. Ook wil ze op Zeeburgereiland invulling geven aan 

haar duurzaamheidsbeleid en een gezonde en prettige woon- en leefomgeving creëren. 

  

Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplannen Zeeburgereiland zijn 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Voor de ontwikkeling van Zee-

burgereiland is al in 2008 een milieueffectrapport opgesteld. Op basis hiervan is de 

Sportheldenbuurt gebouwd. Voor het eiland zijn intussen meer woningen voorzien dan 

toen. Daarom is een nieuw rapport opgesteld. 

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde 

rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Hoewel het eerdere rapport veel informatie bevatte, waren de effectbeoordeling en mo-

gelijke verzachtende maatregelen niet in alle gevallen navolgbaar. Daarom adviseerde 

de Commissie het rapport hierop aan te vullen, zodat duidelijk is wat voor keuzes voor-

liggen om van het eiland een prettige leefomgeving te maken.  

 

Uit het aangevulde rapport blijkt dat verkeer, geluidbelasting, externe veiligheid, wind-

hinder en hinder tijdens realisatie aandachtspunten zijn. Met verzachtende maatregelen 

kunnen (zeer) negatieve effecten worden voorkomen. Zo verbetert de score voor wind-

hinder van ‘negatief’ naar ‘neutraal’ door het planten van bomen. Het rapport beschrijft 

verder nog extra maatregelen waarmee de ambities zoals ‘een gezond en levendig Zee-

burgereiland’ gerealiseerd kunnen worden. 

  

Het aangevulde rapport maakt inzichtelijk wat de te verwachten kwaliteit van de leef-

omgeving op Zeeburgereiland is en welke maatregelen hieraan kunnen bijdragen.  

http://www.commissiemer.nl/adviezen/3147
http://www.commissiemer.nl/

