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Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie onder projectnummer 2359. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder, tel. 030 – 234 76 66 of mobiel: 06 – 310 464 79. 

Persbericht Toekomst Afsluitdijk 
 

Eerste stap maakt Afsluitdijk veilig tot 2050  
 
In het milieueffectrapport (MER) voor de toekomst van de Afsluitdijk zijn alterna-
tieven onderzocht die verschillen in hun veiligheidsniveau en ambities voor 
natuur, recreatie en duurzame energie. Er is gekozen voor een “overslagbe-
stendige dijk”, die tot 2050 voldoende veilig is. De Commissie vindt dat de mili-
eueffecten in het MER goed onderzocht zijn. De Commissie vraagt aandacht 
voor de relatie met andere besluiten, zoals het Deltaprogramma.  
 
Het project 
In 2006 bleek dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Hiervoor 
was een oplossing nodig. Daarnaast waren er ideeën voor een andere inrichting van 
de dijk, bijvoorbeeld grootschalige natuurontwikkeling en opwekking van duurzame 
energie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerp-structuurvisie 
‘Toekomst Afsluitdijk’ opgesteld en de staatssecretaris besluit hier binnenkort over. 
 
De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies uit te brengen over de kwaliteit van 
de informatie in het MER. 
 
Het MER 
In het MER zijn 6 alternatieven onderzocht, gebaseerd op een viertal ontwerpen af-
komstig van marktpartijen en twee “basisalternatieven” van het Rijk. De Commissie 
vindt dat de milieueffecten in het MER goed onderzocht zijn. De alternatieven verschil-
len vooral in hun effecten op de waterveiligheid. De meeste alternatieven zijn veilig tot 
2100, het voorkeursalternatief in ieder geval tot 2050. 
 
Het MER splitst de oorspronkelijke integrale marktvisies in kernen (waterveiligheid) en 
componenten (met ambities voor bijvoorbeeld grootschalige natuurontwikkeling en de 
opwekking van duurzame energie). In het MER ligt de focus op de waterveiligheid. De 
integrale benadering waarin ook de ambities voor natuur en energie ingevuld worden 
komt maar beperkt tot uiting en moet in een vervolgstap nog uitgewerkt worden. Dit is 
overigens in lijn met het advies van de ‘Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk’, die in 
juni van dit jaar een stapsgewijze aanpak adviseerde van de dijkversterking met ande-
re functies bij de dijk. 
 
Deltaprogramma en andere besluiten 
Maatregelen aan de Afsluitdijk hangen samen met andere besluiten, bijvoorbeeld nog 
te nemen beslissingen in het Deltaprogramma over waterveiligheid en het peil van het 
IJsselmeer. Het MER benoemt deze relatie, maar onderbouwt niet welke invloed dit 
heeft op de keuze van het voorkeursalternatief. De Commissie vraagt aandacht voor 
deze onderbouwing. 
 
Commissie voor de m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij 
spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief. 
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl. 
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