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Vroegtijdige aandacht voor natuur werpt zijn 
vruchten af bij Woningbouwproject IJburg. Door 
op tijd de juiste maatregelen te nemen, worden 
negatieve gevolgen voor een gebied met belang-
rijke waternatuur voorkomen. Dit is bevestigd 
door de Raad van State. 
 

Het project  
18.000 woningen, 45.000 inwoners, 12.000 
werkplekken, zeven opgespoten eilanden in het 
IJmeer, een jachthaven, een ontsluitingsweg en 
een primaire waterkering. Dat zijn de cijfers over 
IJburg, de nieuwe woonwijk bij Amsterdam.  
 

Natura 2000 
Februari 2010 is het gebied IJmeer & Markermeer 
als Natura 2000-gebied aangewezen. IJburg komt 
in de buurt van dit Natura 2000-gebied te liggen. 
Bij de plannen moest dus rekening gehouden 
worden met de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
De watervogels waarvoor het IJmeer & Markermeer 
is aangewezen foerageren in het plangebied voor 
IJburg. Ze zouden mogelijk negatieve gevolgen 
ondervinden van de aanleg van IJburg.  Daarom is 
het foerageergebied van de watervogels ver-
plaatst. Dit is gedaan door de mosselbanken waar 
de vogels foerageren op een andere plek in het 
IJmeer aan te leggen.  
 

 
Advies Commissie 
De Commissie m.e.r. heeft bij de toetsing van het 
MER in 2009 ook gekeken naar de Passende be-
oordeling. Inhoudelijk kon de Commissie zich 
vinden in de conclusies. De aanleg van nieuwe 
mosselbanken is immers in de praktijk succesvol 
gebleken. Door de tijdige aanleg van mosselban-
ken wordt de voedselvoorraad voor watervogels 
op peil gehouden en treden geen negatieve effec-
ten op in het Natura 2000-gebied. De Commissie 
heeft zich niet uitgesproken over de vraag of de 
aanleg van de mosselbanken gezien moet worden 
als mitigatie of als compensatie. De Commissie 
adviseerde een goede monitoring op te zetten. 
 
Uitspraak Raad van State 
Op 21 juli 2010 deed de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State uitspraak over het 
bestemmingsplan IJburg, tweede fase en over de 
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Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  In deze reeks verschijnen ook regelmatig andere cases, handreikin-
gen en factsheets. De informatie in deze reeks is bedoeld als algemene handreiking voor de praktijk, maar bevat na-
drukkelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 
 

Natuurbeschermingswetvergunning voor het pro-
ject.  
De diverse beroepen werden ongegrond ver-
klaard. Een van deze beroepen ging over de aan-
leg van de mosselbanken. In de Passende beoor-
deling is die opgenomen als mitigerende maatre-
gel. Door bezwaarmakers is betoogd dat dit com-
penserende maatregelen waren.  
 
De Raad van State oordeelde dat de aanleg van de 
nieuwe mosselbanken (foerageergebied voor wa-
tervogels) in dit geval niet als compenserende, 
maar als mitigerende maatregel moet worden be-
schouwd. Er is geen sprake van een nadelig effect 
op de watervogels zelf waarvoor het gebied is 
aangewezen. 
 
Voor de Afdeling was van belang dat: 
• In de vergunning is vastgelegd dat de mos-

selbanken tijdig en naar rato worden gereali-
seerd, vóórdat de bestaande mosselbanken 
door de realisatie van de nieuwe eilanden 
worden afgedekt.  

• Het functioneren van de mosselbanken wordt 
gemonitord, zoals ook de Commissie had ge-
adviseerd. Bij de rechtszitting waren twee 
rapportages beschikbaar waaruit bleek dat de 
mosselbanken boven verwachting functione-
ren. 

 
Fase 1 van IJburg is inmiddels voltooid. Over de 
aanleg van fase II is begin 2011 nog discussie 
vanwege de financiële crisis. 
 
Klik hier voor meer informatie over het project 
Woningbouwlocatie Amsterdam, IJburg 2e fase.   
 

 
 Versie 28 maart 2011 

 

http://www.commissiemer.nl/detail.aspx?id=25012
file://\www.commissiemer.nl

	www.commissiemer.nl
	MER - Project detail




