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Persbericht

Advies Commissie m.e.r. voor Noodoverloopgebied Ronde
Hoep

Milieueffecten op het landschap nog niet duidelijk
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Noodoverloopgebied
Ronde Hoep beoordeeld. Het rapport maakt nog niet duidelijk hoe het landschap
eruit komt te zien als maatregelen genomen worden om waterverontreiniging en
wateroverlast te voorkomen.
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 de gemeente Ouder Amstel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Ouder-Amstel wil een bestemmingsplan voor de Ronde Hoep vaststellen.
De Ronde Hoep moet als waterberging gaan fungeren mocht de Amstelboezem overtollig water niet meer kunnen bergen. Volgens de prognose zal dit minder dan één keer
in de honderd jaar zijn. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, heeft
zij een milieueffectrapport laten opstellen waarin de milieueffecten van het plan in beeld
worden gebracht. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het milieueffectrapport bevat een goede beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke
maatregelen er precies genomen worden om waterverontreiniging en wateroverlast te
voorkomen. In het rapport ontbreekt ook nog informatie over het aantal woningen in het
gebied en informatie over de wijze waarop tijdelijke en permanente maatregelen, zoals
de aanleg van groene dijkjes, geborgd worden. Daardoor is nu nog onduidelijk hoe het
landschap er precies uit komt te zien. De Commissie adviseert dit met behulp van visualisaties inzichtelijk te maken.
De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en nogmaals aan de Commissie voor te leggen, voordat over het bestemmingsplan besloten wordt.
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