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Persbericht: Bestemmingsplan Sluis Kornwerderzand Fryslân 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Sluis Kornwerderzand 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in milieueffectrapport voor de Sluis Kornwer-

derzand te laten zien welke milieuverschillen alternatieve oplossingen om de 

sluiscapaciteit uit te breiden hebben. 

 

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 gemeenteraad van Súdwest-Fryslân - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De Provincie Fryslân en verschillende andere partijen willen het sluiscomplex Kornwer-

derzand in de Afsluitdijk uitbreiden. De uitbreiding bestaat uit verbreding en verdieping 

van de sluis of de aanleg van een nieuwe sluis en het verdiepen van een aantal vaar-

geulen in het IJsselmeer. Het doel is het IJsselmeer beter bereikbaar te maken voor 

grotere schepen, zoals luxe jachten, kustvaart en binnenvaart. De gemeenteraad van 

Súdwest-Fryslân besluit binnenkort over de benodigde bestemmingsplanwijziging. 

Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport de mogelijke varianten voor de uitbreiding 

van het complex en voor de verdieping van de vaargeulen te onderzoeken. Deze vari-

anten verschillen in de milieueffecten. Het is belangrijk dat de gemeente hier rekening 

mee kan houden. 

 

De Commissie vraagt speciale aandacht voor de effecten op cultuurhistorische waar-

den. Op het sluiscomplex zijn namelijk diverse monumenten aanwezig, waaronder de 

sluizen zelf en een aantal kazematten. 
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