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Breng oplossingen voor geluidhinder woningen
A10 Verdi Zuidas Amsterdam beter in beeld
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vraagt nog aandacht voor
het verminderen van geluidhinder door de A10 op toekomstige woningen in Verdi
Zuidas Amsterdam. Duidelijk moet worden of bijvoorbeeld een geluidscherm of
hoge sporthal het geluid van de ringweg voldoende afschermt om daarachter te
kunnen wonen. De gemeenteraad van Amsterdam had de Commissie gevraagd
het milieueffectrapport voor dit project te beoordelen.
Voor toekomstige woningen is het geluid dat vanaf de A10 komt een belangrijk milieugevolg. Het rapport laat zien dat zonder maatregelen de geluidshinder fors is. Nog niet
duidelijk is welke maatregelen het geluid van de A10 voldoende afschermen. Wel zijn
verschillende nog uit te werken oplossingen benoemd, zoals een geluidscherm en een
‘gestapelde sporthal’. Per maatregel moet duidelijk zijn wat ze voor de geluidshinder
betekenen, zegt de Commissie. Voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie is de milieu-informatie bijna compleet.
Uit het milieueffectrapport blijkt verder dat Verdi Zuidas hoge ambities heeft voor onder
meer ‘vergroenen en verdichten’. De Commissie adviseert de gemeente deze ambities
concreter en meetbaar te maken, zodat straks duidelijk is in hoeverre deze gehaald
worden (monitoren) en/of dat bijsturing nodig is.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport op bovenstaande punten aan te vullen
zodat de gemeenteraad straks goed geïnformeerd kan besluiten.
De gemeente Amsterdam wil het gebied Verdi Zuidas ontwikkelen, hier moeten onder
andere 1.500-2.000 woningen en ruimte voor kantoren en voorzieningen komen. De
milieugevolgen van het hiervoor benodigde bestemmingsplan zijn onderzocht in een
milieueffectrapport.

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