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Grondige analyse helpt bij keuze alternatieven
Omgevingsvisie Amsterdam
Het op te stellen omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie Amsterdam
vraagt om meer dan alleen ruimtelijke alternatieven. Met een grondige analyse
van de stad en de regio kunnen de huidige alternatieven worden verrijkt en mogelijk ook andere alternatieven in beeld komen. Dat zegt de Commissie voor de
milieueffectrapportage in haar advies. De gemeente Amsterdam had de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport.
De gemeente Amsterdam stelt een omgevingsvisie op waarin het beleid voor de fysieke leefomgeving tot 2050 wordt vastgelegd. Uitgangspunt is om bewoners en bezoekers een aantrekkelijke en op de toekomst gerichte stad te bieden. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie worden de milieugevolgen onderzocht.
De nu gekozen alternatieven zijn ruimtelijk van aard en bieden volgens de Commissie
een goede basis voor het bepalen van omgevingseffecten. De Commissie adviseert
in de voorafgaande analyse breder te kijken dan alleen naar ruimte, maar bijvoorbeeld
ook naar duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Hiermee ontstaat een betere samenhang tussen de analyse, stedelijke opgaven en de alternatieven. De alternatieven
moeten tenslotte oplossingen bieden voor de opgaven, die blijken uit de analyse.
Richt de analyse ten eerste op de huidige staat van de gemeente, waaruit bijvoorbeeld de leefbaarheid van de bestaande delen van de stad blijkt. Ga daarnaast in op
de opgaven in de stad en de regio, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Tenslotte heeft Amsterdam zelf ook ambities en wensen. Al deze informatie bij elkaar
geeft een compleet beeld van de opgaven waar Amsterdam voor staat. Op basis hiervan kunnen de alternatieven worden verrijkt, aldus de Commissie.

----------------------------------------------------------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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