
24 september 2020 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Duurzaamheid, mobiliteit en natuur vragen nog 
aandacht in milieueffectrapport voor Strandeiland 
 
De mogelijkheden om de ambities voor duurzaamheid en mobiliteit voor Strand-

eiland te realiseren zijn nog onvoldoende uitgewerkt in het milieueffectrapport. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de ge-

meente Amsterdam. Ook de gevolgen van extra recreatie voor de natuur in het 

IJmeer en Markermeer vragen nog aandacht. De gemeente Amsterdam had de 

Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Amsterdam wil Strandeiland ontwikkelen, als onderdeel van de tweede 

fase IJburg. Het plan is om onder andere 8000 woningen, een jachthaven, een tram-

verbinding, een afvalwaterzuiveringsinstallatie en warmte-koudeopslag te realiseren. 

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieu-

gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport beschrijft maatregelen voor een energieneutraal, klimaatbestendig en cir-

culair Strandeiland. Een compleet overzicht van mogelijke maatregelen, met bijbeho-

rende omgevingseffecten, ontbreekt nu nog in het rapport. Zo’n overzicht helpt om keu-

zes die nu en in de toekomst worden gemaakt beter te onderbouwen, zegt de Commis-

sie.  

 

Minder autoverkeer op Strandeiland is een andere ambitie van de gemeente. De Com-

missie adviseert om aanvullend onderzoek te doen naar maatregelen om dit voor elkaar 

te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van extra fietspaden en aan meer en fre-

quenter openbaar vervoer. Ook over het gevolg van Strandeiland voor de doorstroming 

op de A10 is verder onderzoek nodig. 

 

De behoefte aan een jachthaven vraagt meer onderbouwing, vindt de Commissie. Ook 

in relatie tot de natuurdoelstellingen voor het IJmeer en het Markermeer. Er is meer 

onderzoek nodig naar de gevolgen van meer waterrecreatie voor beschermde watervo-

gels.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 gemeente Amsterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3401
http://www.commissiemer.nl/

