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Persbericht: milieueffectrapport rijksinpassingsplan Afsluitdijk  

 

Milieueffecten vernieuwing Afsluitdijk goed be-

schreven 

 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor aanpassingen aan de Af-
sluitdijk beoordeeld. Het rapport laat technische oplossingen aan de dijk en de 
sluizencomplexen zien voor de verbetering van de waterveiligheid en de wateraf-
voer uit het IJsselmeer. De Commissie vindt dat de milieueffecten hiervan goed 
beschreven zijn. 

 

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 minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Het Rijk wil een rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk vaststellen. Het plan bestaat uit 

maatregelen tegen hoog water en het verbeteren van de afvoer van water uit het IJs-

selmeer. Maatregelen zijn versterking van de dijk en de sluizen bij Den Oever en 

Kornwerderzand en het aanbrengen van pompen in het sluizencomplex bij Den Oever. 

Het plan gaat niet over andere ontwikkelingen rondom de Afsluitdijk, zoals de vismigra-

tierivier of windturbines. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit binnenkort over 

het plan. De milieugevolgen hiervan zijn eerst onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat goed zien dat er verschillende technische oplossingen zijn om maatre-

gelen te nemen voor de dijk en de sluizencomplexen. De Commissie vindt dat het rap-

port de milieueffecten hiervan duidelijk beschrijft. Het rapport gaat bijvoorbeeld in detail 

in op effecten op de natuur van de Waddenzee en het IJsselmeer zoals verstoring van 

vogels die op en rond de dijk leven. 

 

Op de Afsluitdijk bevinden zich verschillende monumenten. Zoals het schutcomplex bij 

Kornwerderzand en de militaire stellingen met kazematten en verdedigingswerken bij 

Den Oever en Kornwerderzand. Het rapport beschrijft de landschappelijke en cultuur-

historische waarden van de dijk goed. 

 

Voorzitter Marja van der Tas: ‘De Commissie ziet mogelijkheden om bij de uitvoering 

negatieve effecten op natuur te beperken, bijvoorbeeld door tijdelijke verblijfplaatsen 

voor vogels te creëren.’ In haar advies geeft de Commissie voorbeelden van dit soort 

maatregelen. 
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