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Concept MER Bloemendalerpolder/KNSF-
terrein: natuur en lucht blijven aandachtspunt 

Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden van Muiden en Weesp 
discussiëren deze weken over het concept MER Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. 
 
De Commissie m.e.r. heeft desgevraagd het concept MER/SMB beoordeeld en acht 
voor de nu te voeren discussie en het definitieve MER/SMB de volgende punten van 
belang: 
1. Het meest milieuvriendelijke alternatief is een goede ruimtelijke vertaling van de in 

de richtlijnen gegeven aandachtspunten. Op o.a. op natuur en bodem scoort het 
echter ten opzichte van het Atelieralternatief positiever dan nu aangegeven. 

2. Het toerekenen van de verbetering van de luchtkwaliteit door verlegging en verdie-
ping van de A1, zoals nu in het concept MER/SMB gebeurt, kan volgens de huidi-
ge wetgeving voor luchtkwaliteit niet. Wellicht wordt het in de toekomst wel moge-
lijk, bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit . Bij het vaststellen van bestemmingsplannen zal aan de dan geldende 
normering voldaan moeten worden. Geadviseerd wordt om in het definitieve 
MER/SMB de actuele stand van zaken te geven.  

3. Niet duidelijk is of en welke waardevolle natuur (w.o vleermuizen en rugstreeppad) 
na sanering op het KNSF-terrein aanwezig zal zijn en of deze ook bij bebouwing 
ontzien kunnen worden. Het definitieve MER/SMB moet hierover meer informatie 
geven; 

4. Het concept concludeert op basis van goede informatie dat een jachthaven bij 
Muiden, buitendijks én binnendijks, significante gevolgen zal hebben op het IJ-
meer, een Vogelrichtlijngebied. Het betekent dat in ieder geval bij het bestem-
mingsplan nut/noodzaak moet worden aangetoond en voldaan moet worden aan 
de voorwaarden van de Natuurbeschermingswet. Omdat er meerdere plannen lig-
gen voor realisatie van jachthavens in het IJmeer, ligt een afweging van 
nut/noodzaak op provinciaal niveau naar de mening van de Commissie meer voor 
de hand. 

 
 
 

 


