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INLEIDING 

De gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Zuidoost en woningstichting 
Patrimonium/nieuw Amsterdam hebben sinds 1992 plannen ontwikkeld voor 
de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het gaat om ruimtelijke vernieuwing, de 
vernieuwing van het beheer en de sociaal-economische vernieuwing in een 
gebied van circa 600 ha. De plannen omvatten de sloop van 6500 woningen. 
de bouw van 7450 woningen en een aanzienlijke uitbreiding van winkel- en 
kantooroppervlak en andere voorzieningen. Circa 25% van het vernieuwings
gebied is reeds in vernieuwde vorm opgeleverd, ongeveer 30% verkeert in ver
schillende stadia van planuitwerking en uitvoering en voor de overige 45% 
zijn de benodigde ingrepen opgenomen in een Plan van Aanpak. Het Bijlmer
park - het groengebied midden in de Bijlmermeer - zal worden ontwikkeld tot 
een stadspark met sportvoorzieningen, een natuurpark en bebouwing voor 
woningen, bedrijven en voorzieningen. Dit deel van het initiatief verkeert nog 
volledig in het stadium van planontwikkeling. 

Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan Bijlmermeer 'De 
Nieuwe Bijlmer" is besloten om een m.e.r.-procedure te doorlopen. 

Bij brief van 12 maart 2002 is de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen 
voor het milieueffectrapport1. De m.e.r.-procedure ging van start met de ken
nisgeving van de startnotitie in het Parool2. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3. 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies "de Commissie* genoemd. Het doel van het advies is om aan te 
geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. Bij het opstellen 
van dit advies heeft de Commissie niet alleen gebruik gemaakt van de start
notitie. maar ook van de volgende aangeleverde achtergronddocumenten: 

• Concept nota van uitgangspunten Bijlmerpark; 
• Finale Plan van Aanpak Vernieuwing Bijlmermeer (D-buurt. E-buurt. Zui

delijke K-buurt en Hakfort/Huigenbos); 
• Beoordelingsnotitie Milieueffectrapportage Vernieuwing Bijlmermeer Am

sterdam Zuidoost: 
• Geluidsnota voor de Bijlmer, DHV, 18 augustus 2000. met bijlagenrap

port; 
• Studie Omval AMC. 12 september 2001 (verkeersstudie). 

1 Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2. 
3 De samenstelling hiervan Is gegeven In bijlage 3. 

- 1 -



De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. 

2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie is van mening dat de volgende onderwerpen speciale aandacht 
dienen te krijgen in het MER. 

• Concretisering van de milieuambities tot toetsbare milieudoelen, zodat het 
doelbereik van de verschillende varianten en alternatieven gemeten en 
vergeleken kan worden. Belangrijke vragen die in het MER aan de orde 
moeten komen, zijn: welke milieuambities worden of werden er nage
streefd en hoe komen deze ambities in de planalternatieven tot uiting? 

• Referentiesituatie(s) helder definiëren, zodat voor het voornemen en vari
anten/alternatieven duidelijk wordt welke milieuwinst er al behaald is 
sinds 1992 en met name welke winst er nog te behalen valt ten opzichte 
van de huidige situatie (2002). 

• De milieu-informatie dient met name gericht te zijn op water, duurzame 
stedenbouw & herstructurering en verkeer. 

• De samenvatting is het deel van het MER dat vooral gelezen wordt door 
besluitvormers en insprekers en dient om deze reden voor een breed pu
bliek goed leesbaar te zijn en alle relevante informatie voor de besluitvor
ming te bevatten. 

« Bijlage 4 geeft hiervan een lijst. 
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PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10. lid 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be

oogd." 

Artikel 7.10, lid 1, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het mi
lieu ef/'ectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuurs
organen. die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven." 

Probleem- en doelstelling 

In de startnotitie, het plan van aanpak Vernieuwing Bijlmermeer en de con
ceptnota van uitgangspunten voor het Bijlmerpark wordt ingegaan op de aan
leiding voor de herstructurering van de Bijlmermeer. Ook worden doelen en 
ambities beschreven. De probleem- en doelstelling dienen in het MER nader 
geconcretiseerd te worden. 

In het MER dienen de ambities beschreven te worden in de vorm van - zoveel 
mogelijk - toetsbare doelen. Welke doelen heeft de initiatiefnemer ten aanzien 
van: 
• de kwantiteit en kwaliteit woningen en bedrijvenlocaties 
• duurzame stedenbouw 

- verkavelingconcepten (zoals bijvoorbeeld wonen aan het water) 
- verkeer en vervoer 
- waterhuishouding 
- grondbalans 
- ecologische kwaliteit van het gebied 

• duurzame herstructurering: 
herpositionering bestaande woningen (de omvang van de sloopopgave) 
hergebruik van materialen 
de kwaliteit van de woonomgeving: geluidhinder, luchtverontreiniging, 
sociale veiligheid, gezond binnenmilieu 
energiebesparing, duurzame energie, energievoorziening 
flexibiliteit van het gebruik van de nieuwe bebouwing (toekomstwaarde) 

Ook zal in deze beschouwing opgenomen moeten worden hoe met de priorite-
ring van de doelen omgegaan wordt. 

Referentiesituatie 1992 en 2002 

De Commissie adviseert in het MER inzicht te bieden in de verschillen tussen 
enerzijds de oorspronkelijke probleemstelling en doelen (1992) en anderzijds 
de probleemstelling en doelen zoals die in 2002 nog van toepassing zijn. Voor 
de plannen die al vast liggen, zal de meerwaarde van het MER vooral op uit
werkingsniveau liggen. Voor dat niveau zullen toetsbare doelen geformuleerd 
moeten worden. 
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Voorafgaande aan het maken van het MER dient een tussentijdse evaluatie 
plaats te vinden, om te bepalen welke doelen gerealiseerd zijn en of planbij-
stelling gewenst is. Deze tussentijdse evaluatie is ook wenselijk om te kunnen 
bepalen in hoeverre de plannen en de daaraan gekoppelde activiteiten realis
tisch zijn. 

In dit MER gaat het om twee referentiesituaties: 

• Referentiesituatie 1992: de beginsituatie zoals die was in 1992: 
• Referentiesituatie 2002: huidige situatie (met reeds de tot nu toe uitge

voerde plannen). 

Deze twee referentiesituaties komen verderop in hoofdstuk 5 opnieuw aan de 
orde. 

Beleid e n b e s l u i t v o r m i n g 

Het MER moet aangeven wat de harde randvoorwaarden zijn voor de vernieu
wing van de Bijlmermeer en het Bijlmerpark met betrekking tot dichtheden. 
kwaliteiten, hoofdinfrastructuur, waterhuishouding en groenstructuur, die 
voortvloeien uit reeds genomen besluiten. Hierbij dient te worden verwezen 
naar de beleidsnota's, plannen en wetten, waarin deze zijn of worden vastge
legd. Een dergelijke beschouwing zal duidelijk moeten maken welke ruimte er 
nog is voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven. 

Aangegeven moet worden of er in het studiegebied gebieden of objecten liggen. 
die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of 
krijgen, zoals onderdelen van de EHS (bijvoorbeeld de Bijlmerweide). De con
sequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten worden 
aangegeven. 

Het is zinvol in het MER in te gaan op de wijze waarop de gemeente Amster
dam om zal gaan met het aspect geluid op basis van de komende Modernise
ring Instrumentarium Geluidbeleid (MIG). Ook moet in het MER ingegaan 
worden op de nieuwe normen voor luchtkwaliteit op grond van de Europese 
kaderrichtlijn luchtkwaliteit en op de consequenties die deze kunnen hebben 
voor het voornemen. 

In het MER dient alle relevante informatie opgenomen te worden met betrek
king tot de watertoets. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer. Tevens kan worden beschreven volgens 
welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en in
stanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Tot slot moeten de be
sluiten worden aangegeven die in een later stadium nog moeten worden ge
nomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. 



4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10. lid 1, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waar

op zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in be 

schouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing ge

nomen alternatieven. " 

Artikel 7.10. lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid. onder b. te beschrijven alternatieven behoort in ieder geval het al
ternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel. voor zover dat 
niet mogelijk is. deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 
van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt" 

4.1 Algemeen 

Het verdient aanbeveling om bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit 
onderscheid te maken tussen activiteiten die plaatsvinden in de realisatiefase 
(eerst sloop en daarna inrichting en aanleg) en de gebruiksfase (gebruik en 
beheer). In deze beschouwing dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden 
tussen reeds uitgevoerde planonderdelen en nog te ontwikkelen en uit te voe
ren plannen, waarbij eveneens de 'hardheid* van de plannen aangegeven dient 
te worden. 

Aangegeven moet worden voor welke activiteiten het MER nog een meerwaar
de zal kunnen hebben, in die zin dat er nog ruimte is voor de ontwikkeling 
van milieuvriendelijke varianten of alternatieven. Bijzonder aan deze m.e.r.-
procedure is dat een flink deel van de activiteiten, die onderdeel uitmaken van 
het voornemen, al vaststaat of zelfs al (ten dele) is uitgevoerd. Voor de reeds 
uitgevoerde en de formeel vastgestelde planonderdelen zal een onderbouwing 
gegeven moeten worden van gemaakte keuzes. De nog resterende keuzeruimte 
voor varianten of alternatieven dient in het MER aangegeven te worden. Voor 
deze planonderdelen zullen de mogelijkheden voor milieuvriendelijke aanpas
singen waarschijnlijk liggen op uitvoeringsniveau. Voor planonderdelen die 
nog niet uitgevoerd zijn of waarover nog geen besluit is genomen (bijvoorbeeld 
de dreefverlaging, de inrichting van het Bijlmerpark, het wel of niet slopen 
van bepaalde flats) is de ruimte om milieuvriendelijke varianten of alternatie
ven te ontwikkelen, uiteraard groter. Voor deze planonderdelen zal de varain-
ten- dan wel altematievenontwikkeling in het MER dan ook uitgebreider op
gezet dienen te worden. 

Afhankelijk van de omvang, milieugevolgen èn de uitvoerings- of ontwikke
lingsfase van de ingrepen zal het detailniveau (beschrijving per woonwijkeen-
heid of per woonwijk) van de beschrijving van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven per deelgebied kunnen variëren. 



De in hoofdstuk 1 van dit advies genoemde documenten, die de achtergron
den van dit voornemen schetsen, gelden als uitgangspunt voor de beschrij
ving van het voornemen, de varianten en alternatieven in het MER. De keuzes 
die belangrijke consequenties hebben voor de milieugevolgen, zoals de keuze 
voor vergroting van het oppervlakte water in stedelijk gebied, de keuze voor de 
structurering van de groene ruimte, de hoeveelheden te slopen en nieuw te 
bouwen wooneenheden dienen in het MER wel nader toegelicht worden. Hier
bij dient aangegeven te worden welke alternatieven of varianten tijdens de 
ontwikkeling van het Finale Plan van Aanpak zijn overwogen en op basis van 
welke argumenten deze vervolgens zijn afgevallen. Daarbij dient specifiek in
gegaan te worden op de milieuoverwegingen die daarbij een rol hebben ge
speeld. 

Gezien de breedheid en complexiteit van het voornemen, is het gewenst dui
delijk kaartmateriaal in het MER op te nemen van de initiatieven, de referen-
tiesituatie(s) en de varianten of alternatieven (bijvoorbeeld de waterhuishoud
kundige plannen). 

Aanpak varianten- en alternatievenontwikkeling 

In de startnotitie wordt aangegeven dat men een meest milieuvriendelijk al
ternatief (MMA) wil ontwikkelen op basis van thematische studies voor rele
vant geachte aspecten, zoals water en ecologie, kwaliteit van de leefomgeving 
(verkeer en vervoer, sociale veiligheid). Op basis van de resultaten van de 
thematische studies zal het voorkeursalternatief zo mogelijk worden aange
past. Volstaan kan worden met de beschrijving van het MMA en het voor-
keursaltematief met daarnaast enkele varianten, omdat het ontwikkelen van 
veel andere alternatieven weinig zinvol dan wel onmogelijk is. 

Mees t mi l i euvr iende l i jk a l t e rna t i e f 

De Commissie vraagt bij de ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk al
ternatief aandacht voor de volgende onderwerpen: 
• duurzame stedenbouw 

- verkavelingconcepten (zoals bijvoorbeeld wonen aan het water) 
- verkeer en vervoer 
- waterhuishouding 
- grondbalans 
- ecologische kwaliteit van het gebied (de invulling van het natuurpark in 

het Bijlmerpark) 
• duurzame herstructurering: 

herpositionering bestaande woningen (de omvang van de sloopopgave) 
hergebruik van materialen 
de kwaliteit van de woonomgeving: geluidhinder, luchtverontreiniging. 
waterkwaliteit, sociale veiligheid, gezond binnenmilieu 
energiebesparing, duurzame energie, energievoorziening 
flexibiliteit van de nieuwe bebouwing (toekomstwaarde). 

Voor zover mogelijk dienen deze aspecten in het MMA geoptimaliseerd dan 
wel gemaximaliseerd te worden. 



Voor verschillende deelgebieden kunnen in het MMA onder vergelijkbare om
standigheden verschillende oplossingen worden gekozen. Wanneer dat het ge
val is dient dat in het MER duidelijk gemaakt te worden. 

4 . 4 N u l a l t e r n a t i e f 

Naar de mening van de Commissie is er geen reëel nulaltematief, omdat de 
doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden zonder de voorgestelde acties 
te ondernemen. In het MER kan volstaan worden met het beschrijven van de 
bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling (zie hoofdstuk 5). 

5. BESTAANDE MILIEI/TOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
MILIEUGEVOLGEN 

Artikel 7.10. lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, als
mede van de te venvachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de alternatieven 
worden ondernomen." 

Artikel 7.10, lid 1. onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze 
waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven." 

5.1 A l g e m e e n 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de auto
nome ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie (dit betreft 
de referentie 2002: zie §3.1 en 5.1.1) voor de te verwachten milieueffecten. 
Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ont
wikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de 
alternatieven worden gerealiseerd. Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende ac
tiviteiten zullen doorgaan of niet, dan kunnen voor de autonome ontwikkeling 
verschillende scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat het plangebied 
Bijlmermeer en haar omgeving voor zover hier effecten van de voorgenomen 
activiteit kunnen optreden. Tevens moet op kaart een overzicht worden gege
ven van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten zoals 
grondwaterbeschermingsgebieden, rijks- en gemeentelijke monumenten en 
ecologische verbindingszones. 
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Bij de beschrijving van de milieugevolgen kan het zijn dat deze verschillen per 
deelplan. Indien dat het geval is dient dat in het MER beschreven te worden. 
Tevens dienen de volgende algemene richtlijnen in acht te worden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de 

ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, mitigeer-
baarheid en compenseerbaarheid; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van de aanlegfase (inclusief de 
sloop) en de gebruiksfase te worden betrokken; per milieugevolg moet 
worden beschreven of het omkeerbaar is; 

• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 
besteed, zoals bijvoorbeeld het verminderd risico van wateroverlast; 

• bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' 
worden gebruikt; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld; 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expli
ciete verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• vooral aandacht moet besteed worden aan die effecten die per variant ver
schillen of die welke de gestelde normen (bijna) overschrijden; 

• minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd. 

Bij besluit door de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost op 18 juni 2002 
is het volgende amendement (SDR 180602 RO/ 43, nummer 9) aange
nomen: 
Bij de verschillende milieugevolgen wordt ook gekeken naar een cumula
tie van effecten. 
De volledige tekst van de motie is als bijlage 7 in deze richtlijnen opge
nomen. 
Het amendement is aangenomen na het volgende pré-advies van het Da
gelijks Bestuur: indien met dit amendement bedoeld wordt dat alle effec
ten die gemeten worden in het MER onderdeel uitmaken van een totale 
cumulatie, dan is dit technisch niet mogelijk. Indien bedoeld wordt dat 
per gemeten aspect er gekeken wordt naar de cumulatie voor zover on
derzoekstechnisch mogelijk, dan is dit reeds onderdeel van de richtlijnen 
en is het amendement in wezen overbodig. 
Voor de volledige besluitenlijst van de raadsvergadering wordt verwezen 
naar bijlage 8 bij deze richtlijnen. 

5.1.1 Referentiesituaties 1992 en 2002 

In het MER dienen de twee referentiesituaties - 1992 en 2002 - duidelijk be
schreven te worden (zie ook hoofdstuk 3 van dit advies daartoe). Uit een ver
gelijking van deze twee wordt duidelijk wat het milieueffect is geweest van de 
reeds uitgevoerde planonderdelen en de autonome ontwikkeling. De Commis
sie adviseert om de voorgenomen activiteit duidelijk te definiëren en alleen die 
planonderdelen hierin op te nemen die nog niet zijn uitgevoerd èn waarover 
nog geen definitief besluit genomen is. Planonderdelen die nog niet gereali
seerd zijn, maar waarover wel een definitief besluit genomen is, maken deel 
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uit van de autonome ontwikkeling die beschreven wordt voor de 
referentiesituatie op basis van 2002. 

W a t e r e n b o d e m 

Het MER moet een heldere beschrijving bevatten van het huidige watersys
teem van de Bijlmermeer en de omgeving (voor zover relevant), in de vorm van 
een hydrologische systeemanalyse van de interactie tussen grondwater en op
pervlaktewater van de Bijlmer en tussen de Gaasperboezem en de Bijlmer 
(kwaliteit en kwantiteit). In het kader van de watertoets zal gekeken moeten 
worden naar de verwachte ontwikkelingen in de hydrologie en bodemligging 
ten gevolge van klimaatverandering en bodemdaling. De effecten van deze 
ontwikkelingen dienen ook bij de beschrijving van de waterhuishoudkundige 
situatie betrokken te worden. 
Aandacht zal gegeven moeten worden aan zetting van de bodem met eventuele 
gevolgen voor fundaties van woningen en bestaand openbaar groen. 

De gevolgen van de nieuwe inrichting en beheer van het watersysteem voor de 
waterhuishouding in het studiegebied dienen in het MER beschreven te wor
den. Belangrijke parameters voor de beschrijving van de gevolgen voor de wa
terkwaliteit zijn: het chloride-gehalte, de zuurstofhuishouding van het opper
vlaktewater. stikstof- en fosfaatgehalte, microverontreinigingen in oppervlak
tewater, waterbodem en grondwater. 

Gevolgen voor het grondwatersysteem: 
• wijziging in infiltratie- en kwel en de globale relatie daartussen (stro

ming); 
• wijziging in grondwaterstanden en dynamiek (t.o.v. maaiveld): 
• wijziging in kwaliteit (natuurlijk en mogelijke verontreinigingen). 

Gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem: 
• wijziging in afwateringseenheden en waterpeilen: 
• wijziging in waterkwaliteit en factoren die daarop van invloed zijn (o.a. 

inlaat en diffuse bronnen als overstorten). 

In geval van bodemverontreiniging dient aangegeven te worden op welke loca-
tie(s) daar sprake van is, om welke verontreiniging het gaat en hoe daar mee 
zal worden omgegaan. 

D u u r z a m e s t e d e n b o u w e n h e r s t r u c t u r e r i n g 

De milieugevolgen van de voorgenomen activiteiten met betrekking tot de as
pecten duurzame stedenbouw en herstructurering dienen in het MER be
schreven te worden. Daarbij dient in het bijzonder aandacht geschonken te 
worden aan: 

Sloop en bouwfase 
De herstructurering zal zeker 8 jaar duren hetgeen betekent dat de huidige 
bewoners gedurende die tijd geconfronteerd zullen worden met sloop- en 
bouwactiviteiten. In het MER moet worden aangegeven wat de milieugevolgen 
zijn voor de bewoners en welke maatregelen er getroffen zullen worden ter be
perking van de gevolgen daarvan. 
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Energie 
• de energievoorziening voor de verschillende deelplannen en het aandeel 

daarin van de verschillende typen energiedragers; 
• de mogelijkheden voor de inzet van duurzame energie: 
• een energieprestatienorm die lager is dan het Bouwbesluit voorschrijft: 
• reductie van het energiegebruik in de bestaande bouw; 
• de daarbij behorende emissies (en reductiemogelijkheden) van CO2. 

Hergebruik en recycling van producten en materialen 
• grondbalans voor het plangebied; 
• inventarisatie van verontreinigde grond en de mogelijkheden voor herge

bruik daarvan; 
• de mogelijkheden van duurzaam slopen en met name de mate van hoog

waardig hergebruik: 
• de milieueffecten dienen ook uitgedrukt te worden in de vorm van aard en 

hoeveelheden voorkomen afval (door niet of anders te slopen) en aard en 
hoeveelheden bespaarde primaire grondstoffen (door effectief te recyclen). 

Ruimtegebruik 
In het MER zal beschreven moeten worden het verlies of de toename aan re
creatiegebied, het aantal te slopen en te bouwen woningen, toename verstede
lijkt gebied en de toe- of afname van waterpartijen. 

Kwaliteit van het binnenmilieu 
In het kader van de herijking van het duurzaam bouwenbeleid is voor een 
drietal speerpunten gekozen: energie, materialen en gezondheid. De gezond
heidsaspecten in relatie tot de kwaliteit van het binnenmilieu dienen derhalve 
ook in het MER als onderdeel van duurzaam bouwen beschreven te worden. 

V e r k e e r e n ve rvoer 

Voor het opstellen van de verkeersprognoses is volgens de startnotitie gebruik 
gemaakt van de studie Omval AMC 2001. De Commissie beveelt aan een ana
lyse te maken van de gehanteerde uitgangspunten, met name van die ten 
aanzien van de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen en van de moge
lijkheden om het openbaar vervoer uit te breiden. Dit kan uitmonden in een 
worst case scenario, waarin er meer autoverkeer op de weg rijdt dan in de 
studie uit 2001. Tevens moet inzicht worden gegeven in de inrichting op 
buurtniveau. Toen alle auto's nog in de parkeergarages stonden, was er bui
ten de dreven nauwelijks verkeer. Nu kan een buurtontsluiting bij het aan-
sluitpunt op een dreef een intensiteit krijgen, waarbij geluidhinder een rol 
gaat spelen. Die detaillering is ook nodig om een prognose van de verkeersvei
ligheid te onderbouwen. 

Als vuistregel voor relevante veranderingen in de verkeersintensiteit kan wor
den uitgegaan van een verschil van meer dan 1 dB(A) geluidhinder. Dit komt 
globaal overeen met een toename van meer dan 30% en een afname van meer 
dan 20%. 

Er dient aandacht geschonken te worden aan de mogelijke ontwikkelingen 
met betrekking tot sluipverkeer en in hoeverre deze kan worden tegen gegaan. 
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N a t u u r , l a n d s c h a p e n c u l t u u r h i s t o r i e 

In het MER moet worden aangegeven welke bestaande natuurwaarden er 
binnen het studiegebied aanwezig zijn in termen van flora, fauna en natuur
doeltypen. Welke Rode Lijstsoorten zijn aanwezig en welke soorten genieten 
een bijzondere bescherming op grond van de Flora- en Faunawet? In hoeverre 
is er sprake van een vitale populatie binnen het plangebied in geval van het 
voorkomen van bijzondere (beschermde) soorten? 

Wat wordt de ecologische betekenis van het natuurpark in het Bijlmerpark? 
Op welke wijze wordt daaraan invulling gegeven? Wat zijn de mogelijke mili
eueffecten op de Bijlmerweide? Hoe wordt gegarandeerd dat er geen of althans 
zo min mogelijk negatieve milieueffecten in de Bijlmerweide zullen plaatsvin
den? 

Ook dienen in het MER de gebieden die een natuurbelevingswaarde voor be
woners van de Bijlmermeer hebben te worden aangegeven. 

Bijzondere (stedelijke) landschappen dan wel objecten van cultuurhistorische 
waarde dienen in het MER bepaald en beschreven te worden. 

Ge lu id e n t r i l l ingen 

Voor de geluidhinderberekeningen kan worden uitgegaan van het model, dat 
in de 'Geluidsnota voor de Bijlmer' is ontwikkeld. De resultaten dienen te 
worden geactualiseerd op basis van de nieuwe stedenbouwkundige inzichten 
en recente verkeersprognoses. De resultaten kunnen op overeenkomstige wij
ze als in de Geluidsnota worden gepresenteerd. Met name de Milieukwaliteit
maat biedt goed inzicht in de feitelijke situatie. In het MER dient een be
schouwing opgenomen te worden over de manier waarop de gemeente om zal 
gaan met de komende Modernisering Instrumentarium geluidbeleid (MIG) en 
de gevolgen hiervan voor de Bijlmer. 

Op plaatsen waar veel vrachtverkeer dicht in de buurt van woningen komt. 
dient de hinder ten gevolge van trillingen in beeld te worden gebracht. 

Bij besluit door de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost op 18 juni 2002 
is de volgende motie (SDR 180602 RO/ 43, nummer 3) aangenomen: 
Slechts het vigerende wettelijke geluidsinstrumentarium is toetsingkader 
bij het opstellen van het MER Vernieuwing Bijlmermeer. 
De volledige tekst van de motie is als bijlage 5 in deze richtlijnen opge
nomen. 
De motie is aangenomen na het volgende pré-advies van het Dagelijks 
Bestuur: de motie bevestigt wat in de richtlijnen bedoeld wordt met be
trekking tot het meten van effecten, maar benadrukt het bestaande in
strumentarium als toetsingskader. 
Voor de volledige besluitenlijst van de raadsvergadering wordt verwezen 
naar bijlage 8 bij deze richtlijnen. 
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5.7 Veiligheid 

Het MER dient de effecten op de veiligheid te beschrijven in relatie tot de refe
rentie situatie. Het gaat om de gevolgen voor: 
• de verkeersveiligheid op basis van een analyse van de bestaande situatie 

en een prognose van het aantal verkeersongevallen in de toekomst. 
• de externe veiligheid: (veranderingen in) risicoafstanden voor de grens

waarden en de streefwaarden voor het individueel risico en het groepsrisi-
co; 

• de sociale veiligheid. 

Bij besluit door de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost op 18 juni 2002 
is de volgende motie (SDR180602 RO/ 43. nummer 4) aangenomen: 
In de richtlijnen voor het MER worden de milieugevolgen niet verbreed 
met verkeersveiligheid en sociale veiligheid. 
De volledige tekst van de motie is als bijlage 6 in deze richtlijnen opge
nomen. 
De motie is aangenomen na het volgende pré-advies van het Dagelijks 
Bestuur: het Dagelijks Bestuur bevestigt dat in het MER verkeersveilig
heid en sociale veiligheid wel getoetst worden als het gaat om maatrege
len die milieugevolgen kunnen veroorzaken. De motie behelst dat ver
keersveiligheid en sociale veiligheid niet getoetst worden als afzonderlijke 
effecten. Wel worden verkeersveiligheid en sociale veiligheid als motivatie 
voor ruimtelijke maatregelen opgenomen. 
Voor de volledige besluitenlijst van de raadsvergadering wordt verwezen 
naar bijlage 8 bij deze richtlijnen. 

5.8 Leefomgevingkwaliteit 

Omdat de plannen moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de 
leefomgevingkwaliteit is het van belang om de milieugevolgen van de verschil
lende aspecten in kwalitatieve - en daar waar mogelijk in kwantitatieve - ter
men in het MER te bespreken. Het gaat daarbij om de volgende aspecten: 
• sociale veiligheid; 
• verkeersveiligheid: 
• bereikbaarheid, barrièrewerking: 
• visuele hinder: 
• geluidhinder: 
• recreatieve kwaliteit (groen, water). 

5 . 9 L u c h t k w a l i t e i t 

De luchtkwaliteit voor de referentiesituaties dient in kaart gebracht te wor
den, zodat de effecten van het voornemen hiertegen afgezet kunnen worden in 
de alternatievenvergelijking. In het MER dienen de immissieconcentraties die 
op zullen treden ten gevolge van het voornemen en de alternatieven berekend 
te worden en getoetst aan het vigerende Besluit luchtkwaliteit. Aangegeven 
moet worden op welke plaatsen in het studiegebied de normen voor luchtver
ontreiniging voor NO2, SO2 en fijn stof (bijna) worden overschreden en welke 
maatregelen getroffen zullen worden om de effecten te mitigeren. 
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VERGELIJKING VAN DE TWEE ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10. lid 1. onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwach
ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der In beschouwing genomen 
alternatieven." 

In dit MER ligt het accent op de onderlinge vergelijking van de milieueffecten 
van het voorkeursalternatief, de varianten en het MMA ten opzichte van de 
beide referentiesituaties (1992 en 2002). De vergelijking moet bij voorkeur op 
grond van kwantitatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten 
de gekozen doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid 
worden betrokken. 

De Commissie beveelt aan om waar relevant, ook de kostenaspecten te be
trekken bij de vergelijking. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artikel 7.10. Ild 1. onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder den e bedoelde beschryvin 
gen (d.w.z. van de bestaande mllieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de mi
lieueffecten! ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere be
sluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoor
deeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu
informatie. 

Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan een milieu-
effectrappart is gemaakt onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu, wan
neer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen." 

De Stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost moet in het kader van de besluit
vorming over het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer aangeven op welke wij
ze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de 
voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen ver
gelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het ver
dient aanbeveling om in het MER reeds een aanzet tot een programma voor 
dit onderzoek gegeven wordt, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen 
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onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde 
leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

In de evaluatie dient vooral aandacht geschonken te worden aan de mogelijke 
veranderingen en verbeteringen ten aanzien van: 
• sociale veiligheid; 
• verkeersveiligheid; 
• bereikbaarheid, barrièrewerking; 
• visuele hinder; 
• geluidhinder; 
• veranderingen in de (grond)waterhuishouding; 
• recreatieve kwaliteit (groen, water). 
Voor het in kaart brengen van deze effecten ligt het voor de hand om onder 
meer aan te haken op de methode die TUD heeft ontwikkeld om "sociale as
pecten' van infrastructuur - en in het bijzonder verkeersinfrastructuur - in 
beeld te brengen. Ook voor landschappelijke en recreatieve kwaliteit zijn wel 
methoden beschikbaar. Het is wenselijk om ook de situatie met betrekking tot 
de (sociale) veiligheid en criminaliteit en de effecten van de vernieuwing hierop 
in beeld te brengen. Daarvoor zou gebruik kunnen worden gemaakt van gege
vens uit de Politiemonitor voor de oude en vernieuwde delen van de Bijlmer. 
Dit vereist een actualisering van de monitor, maar mogelijk ook aanvullend 
onderzoek onder bewoners. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven en varianten. De onderlinge vergelijking dient bij voor
keur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 
Voor de presentatie beveelt de Commissie verder aan om: 

• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrond
gegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in 
de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een li
teratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• recent kaartmateriaal te gebruiken, voorzien van goed leesbare topografi
sche namen en een duidelijke legenda. 

SAMENVATTING VAN HET MER 

Artikel 7.10. lid 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht 
geeft voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor 
het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be
sluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
MER voor dit project zal een belangrijke communicatieve waarde kunnen 
hebben met name naar tegenstanders van de vernieuwing die negatieve mili
eueffecten verwachten. De samenvatting moet voor allen dan ook als zelfstan-
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dig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling geven van de inhoud van 
het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenomen activiteit, voorkeursaltematief. varianten en MMA; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu: 
• de vergelijking van de varianten en de argumenten voor de selectie van het 

voorkeursalternatief en het MMA; 
• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 maart 2002 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

gemetnu Amsterdam 

STADSDEEL ZUIDOOST 

Commissie voor de milieueffectrapportage 
Secretariaat 
T.a.v. mevrouw V. Holder 
Postbus 2345 
3500 GH LfTRECHff 

rair 
Commissie voor de 

milieu-eirgciraooonaje 

inoekomen • 1 8 MAAIT 2002 

<fcs*«' | Q , q l y > f 70* 
hopla ™-\cYLu7drTij 

Bijlmerdreef 101 
Postbus 12491 
1100 AL Amsterdam Zuidoost 
telefoon (020) 5670511 
telefax (020) 6912015 

b e h . ambtenaar 

R. Leferink (PVB) 
telerbon 

020-6918822 
nummer 
2 O 0 2 O O 1 Q Z I 
uw referentie 

bijlagen 
5 
datum 

12-03-2002 

onderwerp: 
m.e.r. Bijlmermeer ' 

Geachte mevrouw Holder, 

De stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost en de gemeenteraad hebben op respectievelijk 29 
Januari 2002 en 13 februari 2002 besloten een m.e.r.-procedure te starten voor de 
herstructurering van de Bijlmermeer. Het besluit om de m.e.r.-procedure te starten is tot stand 
gekomen via de m.e.r.-beoordelingsprocedure op grond van onderdeel D van het besluit m.e.r., 
artikel 11.2, Stadsproject. 
Het Stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost is bevoegd gezag voor deze 
milieueffectrapportage. Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer is iniatiefnemer en verricht 
tevens de administratieve taken van deze m.e.r.-procedure. 

Hierbij sturen wij u om advies toe de startnotJbe milieueffectrapportage Vernieuwing 
Bijlmermeer, alsmede vier onderliggende documenten: 

Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage Vernieuwing Bijlmermeer, Amsterdam 
Zuidoost; 
Finale Plan van Aanpak I ; 
Voordracht aan de Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost inzake het Finale Plan van 
Aanpak (aanvaard 29-01-2002); 
Concept Nota van Uitgangspunten Bijlmerpark. 

De startnotitie ligt van 21 maart tot 18 april 2002 ter inzage. 

WIJ verzoeken u uw adviesprocedure te starten voor deze m.e.r.-procedure. Voor nadere 
informatie en overleg kunt u zich richten tot: 

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 
De heer R.A.M. Leferink 
Bijlmerdreef 123 
1102 BP AMSTERDAM 
tel: 020-6918822 

Hoogachtend, 

voorzitter Dagelijks Bestuur 
stadsdeel Zuidoost 

uc.us 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Het Parool d.d. 19 maart 2002 

STADSDEEL ZUIDOOST 

' • 

• • ' • 

w 

• • : v ; 

ilieueffectrapport (MER) 
^»» 

leuwmg 
STARTNOTITIE TER INZAGE 

Ve* 31 maart t o t en met 17 april 2 0 0 2 
l i f t de Star tno t i t ie Mi l ieuef foct rappor t 
Vern ieuwing Bi j lmermeer ter inzage. 
De startnotitie doorloopt een procedure 
overeenkomstig de Wet Milieubeheer. 
Op flrond daarvan kunt u to t en met 
XI april 2 0 0 2 uw mening over de inhoud 
ven de Startnotit ie kenbaar maken. 

M U I Vern ieuwing Bi j lmermeer 
M « h$t uitbrengen van de Startnotit ie 
matd* stadsdeel1 Amsterdam Zuidoost 
bekend een studie te starten die resulteert 
in eea> milieueffectrapport (MER) voor het 
vBfieeMwingsgeb'ied van de Bijlmermeer en 
de heïlpntwikfteling van het Bijlmerpark. 
De Startnotit ie is de eerste stap in de 
preeedure, die leidt tot een MER. 

Plaats: 

Datum: 
Aanvang: 

Ke r f cen t rum 'De Nieuwe 
I uthuliplein 11 
Amsterdam Zu idd& t . 
4 apri l 2 0 0 2 
2 0 . 0 0 uur 

Uw m en i ng 
Tijdens de hoorzitt ing kunt u mondel ing 
reageren o p d è Startnoti t ie. Uw schrifte
lijke reactie kunt Ü sturen aan: 
Stadsdeelraad'Amsterdam Zuidoost 
p/a Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 
Antwoordnummer 117 
1100 W C Amsterdam 

Wet gebeur t er m e t u w react ie? 
Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmer-

De tweede stap zal Zijn het vaststellen meer bundelt al le reacties en stuurt dia 
deer ét stadsdeelraad Zuidoost van de onder andere naar de stadsdeelraad 
mctMiïfHen voor de MER. 

Wea# en wanneer kunt u de 
starUtetr t le inzien? 
Van f t maart tot an met 17 april 2 0 0 2 
op de «eigende locaties: 
- het voorlichtingscentrum van het 

•teettuis van Amsterdam, Amstel 1. 
ieMhingst i jden: werkdagen van 
e M tot 17.00 uur): 

- HeUtiformatiacentrüm van stadsdeel 
Zueftost. Bijlmerplein 79. 
tefieflingstijden: werkdagen van 
M lot 16.00 uur); 
ttt ««fanbare bibliotheek Bijlmermeer. 
| |bM«rp le i r r93. 
le^eningsti jden: ma. 14.00-20.00 uur, 
wo. 10.00-17.00 uur, do. 14.00-21.00 
uur. vr. 14.00-17.00 uur. za. 11.00-
18.00 uur); 

- De openbare bibliotheek Reigersbos, 
Roaaumplein 1. 
(openingstijden: ma. 14.00-20.00 uur, 
wo. 10.00-17.00 uur. do. 14.00-
2 0 . 0 0 uur, vr. 14.00-17.00 uur, 
za. 11.00-14.00 uur); 

- De Dorpsraad Driemond, 
Burgemeester Btetzstraat 74. 
teeeetimjetgden: werkdagen van 
8e\«© tot 12.00 uw). 

Amsterdam Zuidoost en de Commissie 
voor de Mil ieueffectrapportage. Deze 
Commissie adviseert de stadsdeelraad 
over de Richtli jnen voor de inhoud van 
het Mil ieueffectrapport. Mede op basis 
van dit advies en de binnengekomen 
inspraakreacties stelt de stadsdeelraad 
de Richtlijnen vast. De Richtli jnen vormen 
het vertrekpunt voor het opstellen van 
het MER. Op het IvJER kunt u-te zijner j j j f l 
wederom inspreken. : 

Nadere in fo rmat ie " \ 0 

Dfl.uitvoering van .hgtjSJJJl^j^ opgedragen i 
aan .dB. dienst piiirnjpiil!i.e Ordening" 
| ( je 'heerG.J . ' yvWmseW- ; T- ' ' ' 
telefoon Ó20-562 78 98) in samen
werking met het Ingenieursbureau 
Amsterdam (de heer A . L de Jong. 
telefoon 0 2 0 - 6 5 0 16 86). 

U kunt daar ook terecht voor 
nadere mondelinge informatie 
over de inhoud van de startnotit ie. 

• 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 

Bevoegd gezag: Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost 

Besluit: vaststellen bestemmingsplan *De Nieuwe Bijlmer' 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: Cl 1.1 

Activiteit: de bouw van 7.450 woningen, alsmede de uitbreiding van het 
winkel- en kantooroppervlak en andere voorzieningen, het Bijlmerpark zal 
worden ontwikkeld tot een stadspark met sportvoorzieningen en een natuur
park. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 21 maart 2002 
richtlijnenadvies uitgebracht: 21 mei 2002 

Bijzonderheden: Circa 25% van het vernieuwingsgebied is reeds in ver
nieuwde vorm opgeleverd, ongeveer 30% verkeert in verschillende stadia van 
planuitwerking en uitvoering en voor de overige 45% zijn de benodigde ingre
pen opgenomen in een Plan van Aanpak. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir. Blom (voorzitter) 
drs. F.A.M. Claessen 
ir. F.A.C, de Haas 
ir. G.J. Hellinga 
dr. K. Leidelmeijer 
ir. J . Termorshuizen 

Secretaris van de werkgroep: 
drs. B.C. Rademaker 
mr. S. Pieters (ten dele in de richtlijnenfase) 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 20020405 S. Schra Amsterdam 20020420 

2. 20020415 3G Amsterdam 20020420 

3. 2002 Cliëntenraad Henriëtte Roland Holst 
Huis 

Amsterdam 20020420 

4. 20020416 Vereniging onderzoek flora en fauna Wageningen 20020420 

5. 20020404 verslag openbare hoorzitting Amsterdam 20020420 



BIJLAGE 5 

SDR 180602 RO/43. Motie 3 inzake toetsing van geluidgevolgen 

PvdA-fractie 
Amsterdam Zuidoost 

Bijlmerdreef 101 
1102 Amsterdam 

£ " * ' ? ' . ,. . ' Tel. 020.5670406- t 
: 

rMÉHErFfT 

MOTIE 
BETREFFENDE DE MER VERNIEUWING BIJLMERMEER AMSTERDAM ZUIDOOST 
De toetsing van geluidgevolgen 

De raad van het stadsdeel Zuidoost in vergadering bijeen op 17 juni 2002, 

Gehoord 
de discussie over de voordracht van het Dagelijks Bestuur betreffende de richtlijnen voor 
het milieueffectrapport Vernieuwing Bijlmermeer. 

Van mening dat 
• Het toetsen van beleid op milieugevolgen plaatsvindt aan de hand van bestaand 

wettelijk milieubeleid 
• Dat de wijze waarop de modernisering instrumentarium geluidbeleid in zijn 

algemeenheid en voor de gemeente Amsterdam meer specifiek gestalte zal 
krijgen nog uiterst ongewis is 

• Dat deze modernisering als toetsingskader vooralsnog derhalve niet beschikbaar 
is 

Spreekt uit dat 
Slechts het vigerende wettelijke geluidsinstrumentarium toetsingskader kan zijn bij het 
opstellen van de MER Vernieuwing Bijlmermeer 



BIJLAGE 6 

SDR180602 RO / 43. Motie 4 inzake veiligheid 

OL*n<i <*v<~-««, 

PvdA-fractie 
Amsterdam Zuidoost 

Bijlmerdreef 101 
1102 Amsterdam 
Tel. 020.5670406 

MOTIE 
BETREFFENDE DE MER VERNIEUWING BIJLMERMEER AMSTERDAM ZUIDOOST 
De veiligheid 

De raad van het stadsdeel Zuidoost, in vergadering bijeen op 17 juni 2002, 

Gehoord 
de discussie over de voordracht van het Dagelijks Bestuur betreffende de richtlijnen voor 
het opstellen van het milieueffectrapport Vernieuwing Bijlmermeer Amsterdam Zuidoost. 

Van mening dat 
• In verband met beleidsontwikkeling (het realiseren van beleidsdoelen) een 

milieueffectrapport een politieke afweging mogelijk moet maken van die 
beleidsontwikkeling en zijn milieugevolgen 

• Dat deze beleidsontwikkeling zelf dus niet als een afhankelijk onderwerp in het 
MER opgenomen mag worden 

• Dat verkeersveiligheid en sociale veiligheid - als onderdelen van het 
vernieuwingsbeleid - beleidsdoelen zijn, die niet behoren tot de milieugevolgen 
maar die wel zelf milieugevolgen kunnen veroorzaken en als gevolg daarvan als 
onafhankelijk onderwerp in de MER op die milieugevolgen getoetst moeten 
worden 

Spreekt uit dat 
In de richtlijnen voorde MER de milieugevolgen niet verbreed worden met 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid. 

P.v.d.A 



BIJLAGE 7 

SDR 180602 RO./43 Amendement 9 inzake cumulatie van effecten 

Q.«*<l <^c^e^ 
^R\(?^z j ^ | H 2 

•* i ChiistenUnie 
Amsterdam 

Amendement 

De stadsdeelraad van Amsterdam-Zuidoost, in vergadering bijeen op dinsdag 18 juni 
2002, ter behandeling van voordracht inzake richtlijnen Milieu-effectrapportage (MER) 
Vernieuwing Bijlmermeer 

Overwegende: 

- Dat er in de richtlijnen zoals voorgesteld niet wordt gesproken over de cumulatie van 
effecten. 

- Dat er bij de verschillende effecten wel degelijk sprake kan zijn van cumulatie. 

Van Oordeel: 

- Dat voor een kwalitatief goede MER niet alleen de losse effecten in kaart moeten worden 
gebracht, maar ook de cumulatie van die effecten. 

Besluit: 

Bij de richtlijnen aan paragraaf 5.1 als algemene richtlijn toe te voegen: 
" Bij de verschillende milieugevolgen wordt ook gekeken naar een cumulatie van effecten". 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van de ChnstenUnie 



gemeente Amsterdam 

STADSDEEL ZUIDOOST 

Besluiten Stadsdeelraad Zuidoost 2002 

De richtlijnen voorde milieu-effectrapportage (m.e.r.) Vernieuwing Bijlmermeer 

SDR 180602 RO/43 

De stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, 

gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur van 28 mei 2002, 

met inachtneming van de aangenomen moties (2) en het aangenomen amendement, 

BESLUIT: 

De Richtlijnen voor het milieueffectrapport Vernieuwing Bijlmermeer vast te stellen conform de tekst 
van het advies nr. 1242-46 d.d. 21 mei 2002 van de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

^X 
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