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Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 

Persbericht 

 
Geef aan hoe duurzaamheidsambities van Strand-
eiland bereikt worden 
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieu-

effectrapport voor de ontwikkeling van Strandeiland te onderzoeken hoe de duur-

zaamheidsambities het beste bereikt kunnen worden. Kijk met welke varianten 

bijvoorbeeld energieneutraliteit en een klimaatbestendige woonomgeving haal-

baar zijn.  

 

De gemeente Amsterdam wil Strandeiland ontwikkelen als onderdeel van de 2de fase 

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

verbinding, een lokale afvalwaterzuiveringsinstallatie en warmte-koudeopslag te reali-

seren. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het hiervoor benodigde be-

stemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De 

gemeente Amsterdam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de beno-

digde inhoud van het rapport.  

 

De Commissie adviseert in het rapport aan te geven welke varianten eerder zijn verkend 

en welke nu onderzocht worden voor bijvoorbeeld energieneutraliteit en een klimaatbe-

stendige woonomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar een variant met daken met zonnepane-

len en naar een variant met daken met groen. Bepaal dan hoeveel duurzame energie 

wordt opgewekt met de zonnepanelen en in welke mate  groen op de daken hittestress 

voorkomt en water bij extreme neerslag kan opvangen. Beschrijf ook hoe gemonitord 

gaat worden, om zo in de gaten te houden of de ambities echt gehaald worden. 

 

Speciale aandacht vraagt de Commissie voor de gevolgen van de ontwikkeling van 

Strandeiland voor nabijgelegen natuurgebieden, zoals het IJmeer en Markermeer. Door 

toename van bootverkeer en recreatie kunnen daar vogels verstoord worden. Ook kan 

de toename van wegverkeer en het gebruik van machines en schepen in de aanlegfase 

zorgen voor extra stikstof.   

 

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. 
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