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Persbericht 
 

Betrek kernkwaliteiten van Diemen in milieuef-
fectrapport bij omgevingsvisie 
 
Onderzoek de effecten op de kernkwaliteiten van Diemen in het milieueffectrap-
port bij de omgevingsvisie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-
tage in haar advies aan de gemeente Diemen. De gemeente heeft de Commissie 
gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.  
  
De gemeente Diemen wil in een omgevingsvisie de ontwikkelingen voor de fysieke leef-
omgeving tot 2040 vastleggen. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvi-
sie zijn de gevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.  
 
In het milieueffectrapport zijn de effecten op de fysieke leefomgeving onderzocht van 
vier strategische keuzes: ‘Ontmoeten en verbinden’ en ‘Groen en gezonde leefomge-
ving’, ‘Duurzaam Diemen’ en ‘Groei binnen grenzen’. De effecten van de strategische 
keuzes zijn eerst los van elkaar beoordeeld, daarna zijn delen samengevoegd tot een 
integrale visie. Het effect van de keuzes op de fysieke leefomgeving is, volgens het 
milieueffectrapport, positief. 
 
De Commissie vindt echter dat uit het milieueffectrapport onvoldoende duidelijk wordt 
waar de effecten precies op zijn gebaseerd en naar welke aspecten is gekeken. Daar-
door is ook onduidelijk waarop keuzes in de integrale visie zijn gebaseerd. Deze infor-
matie is wel belangrijk, ook om te weten hoe milieueffecten zich in de toekomst zullen 
ontwikkelen. 
 
Het advies van de Commissie is om indicatoren te beschrijven die aansluiten bij de 
kernkwaliteiten van Diemen. Die staan immers ook centraal in de omgevingsvisie. Door 
de integrale visie te beoordelen op de indicatoren komen de effecten in beeld die voor 
Diemen belangrijk zijn, zegt de Commissie. 
 
 
----------------------------------------------------------- 
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 
gemeente Diemen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3605
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