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Persbericht: Zeetoegang IJmond 

 
Milieueffectrapport zeetoegang IJmond volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een nieuwe zeesluis bij 

IJmuiden opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieuef-

fecten goed beschrijft. 

  

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 Provincie Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Rijkswaterstaat wil de Noordersluis in IJmuiden vervangen door een nieuwe zeesluis. 

Deze sluis vormt de toegang tot de havens aan het Noordzeekanaal. Ze moet de ver-

dere ontwikkeling van het havengebied mogelijk maken en knelpunten rond de zeetoe-

gang oplossen. De plaats voor de nieuwe sluis wordt vastgelegd in een provinciaal in-

passingsplan. 

 

De provincie Noord-Holland heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport beschrijft goed de effecten van het gebruik van een nieuwe zee-

sluis. Er zijn maatregelen bedacht om de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving op 

peil te houden, zoals maatregelen tegen zoutindringing. Maar het rapport gaf onvol-

doende inzicht in de bandbreedte van de effecten tijdens de aanlegfase. En in de bere-

kening van de effecten op de luchtkwaliteit en in de toetsing aan de grenswaarden zaten 

fouten en onduidelijkheden. 

De aanvulling op het rapport beschrijft de bronnen van hinder in de aanlegfase en een 

bandbreedte van de te verwachten hinder. Voor geluid en veiligheid zijn mogelijkheden 

beschreven om de hinder en de kans op ongevallen in te perken. Daarnaast zijn ook de 

berekeningen van de luchtkwaliteit en de toetsing aan de grenswaarden in meer detail 

uitgewerkt. 
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