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Persbericht 
 

 
Maak ambities voor duurzaam Buiteneiland IJburg 
concreet 
 
Verduidelijk eerst de gemeentelijke ambities en doelen voor Buiteneiland en on-
derzoek daarna de mogelijkheden voor aanleg en inrichting. Dat adviseert de 
Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Amsterdam. De ge-
meente vroeg de Commissie om advies over de inhoud van het milieueffectrap-
port dat zij bij het bestemmingsplan voor Buiteneiland moet maken. 
 
Buiteneiland wordt het laatste eiland van IJburg. De gemeente Amsterdam wil hier meer 
natuur realiseren en minder woningen bouwen dan oorspronkelijk was bedacht. Ook wil 
ze kijken of het eiland is aan te leggen met vrijkomende grond uit andere projecten in 
Amsterdam. Omdat de aanleg en de inrichting van Buiteneiland afwijken van eerdere 
plannen, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover 
besluit, onderzoekt zij de milieugevolgen in een milieueffectrapport.  
 
Buiteneiland moet een duurzaam eiland worden. De gemeente heeft het over duurzaam 
landschap, duurzame verbondenheid en over een circulair en adaptief eiland. Maar wat 
is dit precies? Leg in het milieueffectrapport uit wat dit inhoudt en maak de ambities  
concreet, adviseert de Commissie.   
 
Naast woningen, sportvelden en natuur zal er ruimte zijn voor voorzieningen en onder-
nemers. Om de milieugevolgen hiervan te kunnen bepalen, moet duidelijk zijn om welk 
type voorzieningen en ondernemerschap het gaat. Het milieueffectrapport moet ook 
duidelijk maken waar aantallen, voor bijvoorbeeld woningen, en oppervlaktes voor bij-
voorbeeld sportvelden op gebaseerd zijn.  
 
Tot slot wijst de Commissie op aanleg van nieuwe natuur aan de oostkant van het ei-
land. Het rapport moet laten zien welke natuur nu in het gebied aanwezig is, wat hier 
voor terug komt en dat Natura 2000-gebieden in de directe omgeving niet worden aan-
getast.    
   
----------------------------------------------------------- 
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 Amsterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3529
http://www.commissiemer.nl/

