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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3061  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Effecten op watervogels nog niet helemaal duidelijk 

 

Milieueffectrapport voor aanpassing Sluis 

Kornwerderzand bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor aanpassing van het sluis-

complex Kornwerderzand beoordeeld. De gevolgen voor cultuurhistorische waar-

den, zoals de sluizen en kazematten, zijn goed in beeld. De informatie over de 

effecten op watervogels is nog niet helemaal compleet. 

 

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 daarnaast het verdiepen van een 

aantal vaargeulen in het IJsselmeer. Het doel is het IJsselmeer beter bereikbaar te ma-

ken voor grotere schepen, zoals luxe jachten, kustvaart en binnenvaart. De gemeente-

raad van Súdwest-Fryslân besluit binnenkort over de benodigde bestemmingsplanwij-

ziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat afhankelijk van de oplossing voor het sluiscomplex die gekozen 

wordt, het landschap en cultuurhistorische waarden (historische sluisgebouwen en ka-

zematten) anders beïnvloed worden. De Commissie vindt dat het rapport dit effect goed 

beschrijft. 

 

De effecten van de aanlegwerkzaamheden op beschermde natuur, vooral watervogels, 

zijn nog onvoldoende duidelijk. De Commissie adviseert deze informatie alsnog in beeld 

te brengen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. De gemeente 

heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie hierover op-

nieuw om advies te vragen. 
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