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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Milieueffectrapport Bestemmingsplan Oosterwold, Almere

Monitor of milieudoelen in de praktijk gehaald worden
De Commissie m.e.r. adviseert de gemeente Almere in het bestemmingsplan Oosterwold een monitorings- en evaluatieprogramma uit te werken. Hiermee moet in
de gaten worden gehouden of milieugevolgen binnen de perken blijven. Want de
gemeente wil niet van tevoren vastleggen in het bestemmingsplan wat waar komt.
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 de gemeente Almere - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Almere wil het bestemmingsplan Oosterwold opstellen. Het gebied is
circa 4300 hectare groot en ligt ten zuiden van de A27. Zij wil hier de bouw van woningen, bedrijventerreinen en stadslandbouw mogelijk maken. Het bestemmingsplan gaat
uit van zogenaamde ‘uitnodigingsplanologie’. Dit betekent dat de gemeente niet van
tevoren vastlegt in het bestemmingsplan wat waar komt, maar dat private partijen dat
later zelf bepalen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt zijn de milieugevolgen
onderzocht in een milieueffectrapport.
De raad van Almere heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Een monitorings- en evaluatieprogramma ontbreekt. Met zo’n programma kan beoordeeld worden of de ambities en de
milieudoelen in de praktijk gehaald worden. Omdat de gemeente veel wil vrijlaten is dit
programma belangrijk. Dit biedt de gemeente namelijk de optie om tussentijds bij te
sturen. Straks moet bijvoorbeeld gemeten worden of Oosterwold zich ontwikkelt tot het
gewenste groene en open gebied. En wordt de gewenste waterkwaliteit bereikt en treedt
geen wateroverlast op?
De Commissie adviseert dit programma uit te werken voordat een besluit genomen
wordt over het bestemmingsplan.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3066
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

