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Goed omgevingseffectrapport bij Omgevingsvisie
Amsterdam
Het omgevingseffectrapport toont goed de kansen en knelpunten van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Neem die mee in de verdere uitwerking van de visie.
Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Amsterdam. De gemeente had de Commissie gevraagd het omgevingseffectrapport
te beoordelen.
De gemeente Amsterdam stelt in een omgevingsvisie het beleid vast voor de leefomgeving tot 2050. Uitgangspunt is een aantrekkelijke en op de toekomstgerichte stad
voor alle bewoners en bezoekers. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de omgevingseffecten onderzocht in een omgevingseffectrapport.
Amsterdam beschikt over een goed omgevingseffectrapport met duidelijke informatie
bij haar omgevingsvisie. Omdat in de visie heldere keuzes zijn gemaakt, wordt in het
omgevingseffectrapport ook duidelijk waar kansen en knelpunten kunnen liggen, deels
zelfs al op wijk- en buurtniveau.
De Commissie adviseert wel om duidelijk te maken hoe de informatie uit het omgevingseffectrapport gebruikt gaat worden bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie.
Maak bijvoorbeeld nu al een uitvoeringsagenda en een monitoringsplan om belangrijke
randvoorwaarden in de gaten te kunnen houden. Dan kan er worden ingegrepen mocht
dat nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de inschatting dat de A10 en de haven minder
hinder gaan veroorzaken. Door dit goed te monitoren, wordt duidelijk of deze inschatting
klopt.
Ook is het advies om de (gezondheids)effecten van luchtvaart, spoor- en wegverkeer
en industrie nader in beeld te brengen en na te gaan wat de invloed van de groei van
de stad op de groei van Schiphol en omgekeerd is.
----------------------------------------------------------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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