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BIJLAGE 6
Concept brief aan insprekers

Concept brief aan de bewoners
Geachte …..
Enige tijd geleden heeft u gebruikt gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over
de Startnotitie Milieueffectrapportage ‘Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche veld’.
De startnotitie is ter inzage gelegd op 19 december 2007 en gedurende 6 weken kon een ieder een
zienswijze indienen over de milieuaspecten welke in het kader van de mer-procedure onderzocht
dienen te worden. Op 23 januari 2008 had u de gelegenheid om ook mondeling uw reactie in het
proces te geven tijdens de inspraakavond.
In deze brief willen wij u informeren over de milieuaspecten waarvoor de omwonenden aandacht
hebben gevraagd en hoe met deze aspecten is omgegaan. Inmiddels heeft de raad de Richtlijnen voor
de ‘Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld’ vastgesteld. Deze richtlijnen en de
inspraakverslagen van de informatieavond op 23.01.2008 zijn bij deze brief gevoegd.
In de schriftelijke en mondelinge reacties heeft een breed scala aan aspecten de revue gepasseerd. Het
leeuwendeel van deze reacties ging over het milieu maar er zijn ook andere aspecten zoals
werkgelegenheid en dierenwelzijn aangekaart. De onderwerpen die niet rechtstreeks te maken hebben
met het milieu houden wij in gedachte als onderwerpen die bij de bewoners leven maar het is buiten
het bereik van een milieurapport om ook andere aspecten dan milieu te onderzoeken.
Om u een beeld te geven over wat bij de omwonenden als aandachtpunt leeft hebben wij in de
onderstaande tabel een overzicht gemaakt met alle reacties per milieuthema die bij de gemeente
binnen zijn gekomen.
Milieuthema

Verkeer (afwikkeling van het verkeer, verkeersveiligheid)
Milieu (bodem, lucht, geluid, geur, licht)
Natuur (flora en fauna)
Duurzaamheid (klimaat, duurzaam bouwen, CO2 uitstoot)
Landschap
Water (waterpeil, waterkwantiteit, waterkwaliteit)
Infrastructurele werken (aanleg ruiterpaden, fietspaden, opknappen oevers)
Ruimtelijke ordening (inpasbaarheid van de functie van de ontwikkeling)
Dierenwelzijn
Sociaal (werkgelegenheid)
Overige (zwerfafval, kosten, economische schade etc)

Aantal
keren
genoemd
17
16
8
7
4
4
7
4
3
2
6

In de bijlage vindt u verder ook een uitgebreid overzicht van de ingebrachte thema’s. De onderwerpen
die daadwerkelijk meegenomen zijn in het onderzoek zijn aangeduid met ‘X’. Bij de onderwerpen die
niet meegenomen zijn staat het teken ‘-‘ en bij de thema’s die buiten het bereik van een
milieueffectrapport liggen staat ‘BB’.
Daarnaast hebben wij sommige onderdelen van de thema ‘Duurzaamheid’ aangeduid met de letter
‘S’. Deze aanduiding betekent dat de gemeente stimuleert het toepassen van duurzame maatregelen
en attendeert de initiatiefnemer over de win-win situaties die hierdoor kunnen ontstaan. Als erom
gevraagd wordt stelt de gemeente de kennis en ervaring van haar medewerkers beschikbaar om deze
win-win situaties te verkennen.
Hoogachtend,

