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Persbericht: Ontwikkeling Bloemendalerpolder  

 
 

Goed en volledig milieueffectrapport voor  

Bloemendalerpolder 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de ontwikkeling Bloemen-

dalerpolder beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed be-

schrijft. 

 

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 gemeenteraden van Weesp en Muiden - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeenten Weesp en Muiden en de provincie Noord-Holland willen met andere 

initiatiefnemers de Bloemendalerpolder ontwikkelen tot een woongebied met ruimte 

voor groen, water en recreatie. In het gebied komen maximaal 2.750 woningen en bij-

behorende voorzieningen. Het gebied wordt voor tweederde ‘groen’ ingevuld. Voor de 

besluitvorming over de bestemmingsplannen is een milieueffectrapport opgesteld.  

 

De gemeenteraden van Weesp en Muiden hebben de Commissie gevraagd het milieu-

effectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport leest prettig, is overzichtelijk en compleet en beschrijft de mili-

eueffecten goed. Uit het rapport blijkt dat met de verlegging van de A1 veel milieueffec-

ten wijzigen. Met de nieuwe woonwijk en ontsluitingsweg neemt de geluidsbelasting, 

die al hoog is in het gebied door de nabijheid van de A1, verder toe. Daarvoor worden 

maatregelen genomen, maar op sommige plekken worden hogere geluidswaarden 

vastgesteld. 

De uitkomsten van het milieueffectrapport zijn gebruikt om het gebied meer open in te 

vullen dan men eerder van plan was. Hierdoor kunnen de bestaande cultuurhistorische 

water- en kavelpatronen goed benut worden. Ook levert het plan een belangrijke bij-

drage aan de ontwikkeling van het ecologische verbindingen in de omgeving. 
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