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Persbericht  

 
Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam 
 
Richt monitoring op halen ambities leefomgeving 
 

De Commissie m.e.r. heeft het concept monitoringsplan voor de ontwikkeling van 

Haven-Stad Amsterdam beoordeeld. Het plan beschrijft goed hoe de monitoring in 

zijn werk gaat en wat er gemonitord wordt. Belangrijk is om vooral die ontwikkelin-

gen te monitoren die doorslaggevend zijn voor het halen van de ambities zoals 

voor bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieu-

effectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen.   

De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten of monitoringsplannen, dat doet de initiatiefnemer. Het be-

voegd gezag - in dit geval Burgemeester en Wethouders van Amsterdam - besluit over het monitoringsplan. Zie 

ook www.commissiemer.nl. 

 

Het monitoringsplan 

De gemeente Amsterdam wil de komende decennia het project Haven-Stad realiseren. 

Het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 verandert daardoor. Naast bedrijvig-

heid komen er 40.000 tot 70.000 woningen. Uit het milieueffectrapport  bleek dat monito-

ring gedurende de ontwikkeling van Haven-Stad belangrijk is. Want daarmee wordt dui-

delijk of leefomgevingsambities zoals voor bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid 

(op tijd) gehaald worden, of dat bijsturing nodig is.  

De gemeente heeft de Commissie gevraagd een advies uit te brengen over het concept 

monitoringsplan. 

 

Het advies 

In de Omgevingswet is monitoring een belangrijk instrument om bij langlopende en glo-

balere plannen de vinger aan de pols te kunnen houden. De gemeente Amsterdam is één 

van de eerste gemeenten die hiermee experimenteert. Het concept monitoringsplan biedt 

zowel inhoudelijk als procesmatig een goede basis voor een zorgvuldige invulling van 

Haven-Stad.   

 

In haar advies geeft de Commissie verschillende suggesties voor optimalisatie van het 

monitoringsplan. Zij adviseert vooral die punten te monitoren die doorslaggevend zijn 

voor het behalen van de ambities. Zo is de reistijd met het openbaar vervoer naar het 

centrum of naar NS-stations een belangrijke indicator voor het wel of niet halen van de 

ambitie op het gebied van bereikbaarheid. Voor het kunnen bepalen of de ambitie voor 

de energietransitie gehaald wordt is doorslaggevend of en hoeveel  nieuwe woningen 

inderdaad energie-neutraal zijn. Belangrijk is ook dat het monitoringplan vooraf aangeeft 

hoe er wordt bepaald dat er een noodzaak is om bij te sturen. Dit vergroot de transparan-

tie en voorspelbaarheid van de besluitvorming over de invulling van Haven-Stad. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3102
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