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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.  
 

Persbericht 

 
 
Concrete doelen nodig voor bereikbaar en leefbaar 
Zeeburgereiland en IJburg 
 
Maak de doelen concreet voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Zeebur-

gereiland en IJburg. Dan wordt duidelijk welke oplossingen wel en niet onder-

zocht moeten worden. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage aan de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft de Commissie om advies 

gevraagd over het milieueffectrapport voor de voorkeursbeslissing die Amster-

dam wil nemen. 

 

De gemeente Amsterdam wil Zeeburgereiland en IJburg beter bereikbaarheid maken 

voor fietsers en openbaar vervoer. Ook wil ze de leefbaarheid op deze beide eilanden 

verbeteren. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt worden de milieuge-

volgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente stelt op basis van de start-

notitie Verbinding Zeeburgereiland een notitie reikwijdte en detailniveau op, die vervol-

gens de basis zal vormen voor het milieueffectrapport. 

 

In de startnotitie staan zowel specifieke doelen voor de betere bereikbaarheid met open-

baar vervoer als voor de fiets, en ook zijn nog globale doelen voor de verbetering van 

de leefbaarheid op de eilanden opgenomen. Die doelen zijn nog te weinig duidelijk om 

te kunnen bepalen welke oplossingen wel en niet onderzocht moeten worden. Ook gaan 

de doelen over zowel Zeeburgeiland als IJburg, terwijl in de notitie soms vooral over het 

Zeeburgereiland gaan. 

Maak in de notitie de doelen daarom duidelijk, zegt de Commissie. Dan hoeven alleen 

die opties uitgewerkt te worden die passen bij de doelen. Vervolgens kunnen dan in het 

milieueffectrapport de effecten van die opties worden onderzocht op bereikbaarheid en 

leefbaarheid. 

 

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

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

eueffectrapporten. 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. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3536
http://www.commissiemer.nl/

