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

Persbericht 

 
 
Onderzoek invulling Legmeer om milieueffecten in 
beeld te krijgen 
 
 
Maak het eindbeeld van de transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar een 

woon- en werkomgeving concreet, zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar advies aan de gemeente Amstelveen. Werk met scenario’s en in-

richtingsmogelijkheden. Op die manier zijn belangrijke milieugevolgen in beeld 

te brengen. De gemeente Amstelveen vroeg de Commissie om advies over de 

inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Amstelveen wil van het bestaande bedrijventerrein Legmeer een woon- 

en werkomgeving maken met 3.000 tot 5.000 woningen. Deze transformatie gaat staps-

gewijs en is klaar rond 2040. Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie 

voor Legmeer onderzoekt de gemeente de milieugevolgen in een milieueffectrapport. 

 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport het eindbeeld van Legmeer con-

creet te maken, bijvoorbeeld hoeveel groen en hoeveel parkeervoorzieningen er moe-

ten komen. Dit maakt duidelijk wanneer de gemeente tevreden is. Onderzoek daarna 

de verschillende inrichtingsmogelijkheden om deze doelen te realiseren.  

 

De transformatie duurt circa 20 jaar en kent flink wat onzekerheden. Hoe snel kunnen 

bestaande bedrijven verplaatsen? Welke delen van Legmeer worden als eerste opge-

pakt? Het werken met scenario’s helpt om verschillende mogelijkheden te onderzoeken. 

Door de inrichtingsmogelijkheden en scenario’s te combineren ontstaan enkele alterna-

tieven, en gebruik die om de milieugevolgen te laten zien, zegt de Commissie.  

 

Ook adviseert de Commissie om voor en tijdens de transformatie gegevens te verza-

melen over bijvoorbeeld aantal woningen en type bedrijven in Legmeer. Hiermee kan 

de gemeente volgen of de verwachtingen kloppen en eventueel bijsturen.  

 

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

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 Amstelveen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3506
http://www.commissiemer.nl/

