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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3037  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade 

 

Milieueffectrapport Floriade nu volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Almere Centrum Weerwa-

ter opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten voor het be-

stemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade nu goed beschrijft. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Almere wil het gebied Almere Centrum Weerwater ontwikkelen. Het ge-

bied is ongeveer 400 hectare groot en ligt langs de A6. Het bestaat uit verschillende 

deelgebieden, maar alleen over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Flo-

riade wordt nu besloten. Voordat de raad hierover besluit, zijn de milieugevolgen voor 

alle deelgebieden onderzocht in een milieueffectrapport. Naar aanleiding van een eer-

der advies van de Commissie is het rapport aangepast. 

 

De raad heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft duidelijk de uitgangspunten van het verkeer-, geluid- en luchton-

derzoek. De Commissie vindt op basis hiervan de vermelde resultaten logisch en aan-

nemelijk. Ook is nu toegelicht welke maatregelen genomen worden in Almere Centrum 

Weerwater-Floriade tegen (ernstige) geluidhinder door de Rijksweg A6. De Commissie 

vindt daarom dat het rapport de milieueffecten van het bestemmingsplan Almere Cen-

trum Weerwater-Floriade goed beschrijft. Met behulp van deze milieu-informatie kan 

een goed onderbouwd besluit over het bestemmingsplan genomen worden. 

 

De Commissie vraagt nog aandacht voor de benodigde milieu-informatie voor overige 

plandelen in Almere Centrum Weerwater (niet de Floriade), waarover later pas besloten 

zal worden. Voor deze delen is het rapport namelijk onduidelijk over hoe schade aan 

waardevolle natuur zoals het Vroege Vogelbos, Beginbos en Boswachterij Almeerder-

hout voorkomen wordt. Deze duidelijkheid zal gegeven moeten worden op het moment 

dat over die plandelen besloten wordt. 
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