7 juli 2015

Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Almere Centrum Weerwater (Floriade)
Werk effecten Floriade concreet uit
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van de
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 duidelijk in beeld te brengen. Dat
kan omdat daarvoor al een masterplan door de gemeenteraad is vastgesteld. De
invulling van de andere deelgebieden en van het Floriadeterrein ná het evenement
is nu nog niet concreet. Het rapport kan voor die gebieden de milieu-randvoorwaarden in beeld brengen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Almere - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Almere wil voor het gebied Almere Centrum Weerwater één of meerdere
omgevingsplannen opstellen. In ieder geval vindt in 2022 de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade hier plaats. De ontwikkeling van de andere deelgebieden en van het
Floriadeterrein ná het evenement is afhankelijk van de vraag vanuit marktpartijen.
De gemeenteraad van Almere heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud
van het milieueffectrapport.
Het advies
De Commissie adviseert om op basis van het plan voor de Floriade in 2022 de effecten
concreet te beschrijven. De ontwikkeling van de andere deelgebieden en de doorontwikkeling van het Floriadeterrein ná het evenement wil de gemeente overlaten aan de
vraag vanuit de markt. Mogelijke ontwikkelingen zijn woningbouw, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Met milieueffectrapportage kan worden onderzocht wat de
milieu-randvoorwaarden zijn waarbinnen de gemeente activiteiten kan en wil toestaan.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/3037
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