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Persbericht Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen  
 

Milieueffectrapport nieuwe sluis Terneuzen volle-
dig 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Tracébesluit nieuwe 
sluis Terneuzen opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de mi-
lieueffecten 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 

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

 
Het project 
Een nieuwe sluis binnen het sluizencomplex van Terneuzen moet ervoor zorgen dat de 
toegankelijkheid van het Kanaal Gent-Terneuzen verbetert. Hierdoor kunnen grotere 
schepen door de sluizen. Om het sluizencomplex te kunnen aanpassen is een Tracé-
besluit nodig. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit hierover. Voorafgaand aan 
het besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie 
adviseerde de minister eerder het rapport aan te laten passen omdat het nog niet vol-
ledig was. 
 
De minister heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 
 
Het advies 
Het aangepaste rapport geeft goede informatie over de toekomstige verzilting van het 
kanaal Gent-Terneuzen en de mogelijke effecten daarvan op het Natura 2000-gebied 
Canisvliet. Het ‘kruipende moerasscherm’ in dit gebied kan namelijk aangetast worden 
door te zout water. Dit kan voorkomen worden door het waterbeheer in de omgeving 
aan te passen (sloot afsluiten). 
 
Verder laat het rapport zien hoe negatieve effecten op de scheepvaartveiligheid voor-
komen worden. Ook zijn nieuwe berekeningen gemaakt van de luchtkwaliteit in de aan-
legfase. Hieruit blijkt dat ook in de aanlegfase aan normen kan worden voldaan. 
 
De Commissie vindt dat het rapport nu volledig is. 
 


