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Persbericht: Zuidasdok, A10 Zuid, Amsterdam 

 
Milieueffectrapport behoeft aanpassing op natuur 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het project Zuidasdok be-

oordeeld. Het rapport is bijna compleet. De Commissie adviseert de effecten op 

natuur beter in beeld te brengen. 

 

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, de projectorganisatie Zuidasdok. 

De bevoegde gezagen - in dit geval de minister van IenM en de gemeenteraad van Amsterdam - besluiten 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Zuidasdok is een project om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas in de toe-

komst te kunnen blijven garanderen. Het project omvat de uitbreiding van station Am-

sterdam Zuid, het verbreden en deels ondergronds brengen van de A10 Zuid en het 

herinrichten van de openbare ruimte. De minister van Infrastructuur en Milieu en de 

gemeenteraad van Amsterdam besluiten binnenkort over het Tracébesluit en het be-

stemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. 

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport en de bijlagen bevatten goede en waardevolle milieu-informatie. Bijvoor-

beeld informatie over de effecten die optreden in de realisatiefase. Deze informatie kan 

worden benut bij de aanbesteding van het project om hinder tijdens de bouw te beper-

ken. 

 

De informatie over de effecten op natuur is nog niet volledig, bijvoorbeeld de effecten 

van verkeersgeluid op vogels in natuurgebieden zoals het Naardermeer en het Gooi-

meer. De Commissie adviseert het rapport daarom op dit punt aan te passen. 

 

De minister heeft aangegeven dit advies over te nemen en het rapport aan te passen. 
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