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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 

 
 
Mogelijkheden voor minder milieuhinder in Koger-
veldwijk vragen meer uitwerking 
 
Onderzoek meer mogelijkheden om negatieve milieugevolgen in de Kogerveld-

wijk te voorkomen en te verminderen. Dat zegt de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport (MER) voor de ontwik-

keling en transformatie van deze wijk. De gemeente Zaanstad heeft de Commissie 

om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Zaanstad werkt aan de ontwikkeling en transformatie van Kogerveldwijk. 

Ze wil hier tussen de 2000 - 3100 woningen bouwen. Bestaande bedrijven verdwijnen 

en tegelijkertijd komt er ruimte voor nieuwe bedrijven en voorzieningen. De gemeente 

ontwikkelt de wijk per buurt en besluit steeds in deelbestemmingsplannen. Voordat de 

gemeenteraad besluit over het eerste deelbestemmingsplan Jonker-Juffer, zijn de mili-

eugevolgen voor de hele wijk onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het MER beschrijft twee mogelijkheden voor het aantal woningen en geeft aan wat de 

milieueffecten hiervan zijn. Het rapport laat zien welke maatregelen worden genomen 

voor een beter leefmilieu. Vervolgens zijn voorwaarden opgesteld voor de bouw en in-

richting. Er is in de wijk een bestaande forse geur- en geluidbelasting. De Commissie 

adviseert om meer onderzoek te doen naar het oplossen van deze milieuknelpunten en 

het halen van gemeentelijke ambities voor leefkwaliteit en duurzame mobiliteit.  

 

Ten slotte is het advies om preciezer aan te geven wat de gevolgen van de plannen zijn 

voor de natuurgebieden in de omgeving voor verdroging en stikstofneerslag.  

 

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

besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Zaanstad heeft aangegeven 

dit advies over te nemen.  

 

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

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 Zaanstad - besluit over het plan.Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://commissiemer.nl/adviezen/3633
http://www.commissiemer.nl/

