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Persbericht: Bestemmingsplan Nauernasche Polder,                      
Zaanstad  
 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 
 
De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor het Bestemmings-
plan Nauernasche polder en omgeving in Zaanstad. Zij adviseert het rapport aan 
te vullen met informatie over de locatiekeuze voor het bedrijfsterrein en de toe-
name van stikstofdepositie door de uitbreiding van activiteiten. 
 
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 gemeente Zaanstad - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het project 
De gemeente Zaanstad wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor de Nauerna-
sche polder en omgeving. Aanleiding  is de uitbreiding van een stortplaats voor gevaar-
lijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en de inrichting van een deel van de stortlocatie als 
bedrijfsterrein voor afvalverwerking. Ook wordt een loswal verplaatst naar het Noord-
zeekanaal nabij het bedrijfsterrein en worden groengebieden, Nauernasche Venen en 
Park HoogTij, aangelegd. 
 
Voordat de gemeenteraad  een besluit over het plan neemt, zijn de milieugevolgen on-
derzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Zaanstad heeft de Commis-
sie gevraagd het rapport te toetsen.   
 
Het toetsingsadvies 
De Commissie adviseerde in 2014 om in het rapport het bestaande bedrijventerrein 
HoogTij als alternatieve locatie te onderzoeken. Bij het onderzoek zijn de effecten van 
het bedrijfsterrein voor afvalverwerking afgezet tegen HoogTij als agrarisch gebied. Vol-
gens de commissie moeten de effecten worden afgezet tegen een volledig ingericht 
bedrijventerrein. 
Ook ontbreekt informatie over de effecten van de toename van stikstofdepositie op het 
Natura 2000-gebied Polder Westzaan door de uitbreiding van de afvalverwerking en 
toename van scheepvaart.  
 
De Commissie adviseert om het rapport op deze punten aan te vullen. De gemeente 
heeft laten weten het rapport aan te vullen en nog een keer te laten toetsen door de 
Commissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


