
4 mei 2017 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3061 
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 –31 04 64 79 
 

Persbericht  

 
Effecten op watervogels zijn te voorkomen 
 

Milieueffectrapport voor aanpassing Sluis 

Kornwerderzand volledig 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de aanpas-

sing van het sluiscomplex Kornwerderzand opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het 

aangevulde rapport de milieueffecten 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 

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 aanpassen. De aanpassing bestaat uit verbreding en verdie-

ping 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 

maken voor grotere schepen, zoals luxe jachten, kustvaart en binnenvaart. De gemeen-

teraad van Súdwest-Fryslân besluit binnenkort over de benodigde bestemmingsplan-

wijziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport. 

 

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

 

Het advies 

In het milieueffectrapport miste de Commissie nog informatie over effecten van de aan-

legwerkzaamheden op beschermde natuur, vooral watervogels. Daardoor was nog niet 

duidelijk of extra maatregelen nodig zijn om deze effecten te voorkomen. 

 

De informatie over de effecten van de aanpassing van het sluiscomplex en het verdie-

pen van de vaargeulen op watervogels is aangevuld. Daaruit blijkt dat effecten voorko-

men kunnen worden door bijvoorbeeld geen damwanden te heien en verlichting te ge-

bruiken die alleen op de werklocatie gericht is. Ook het goed plannen van de werkzaam-

heden aan het sluiscomplex en andere projecten in de omgeving, bijvoorbeeld de aan-

leg van de ‘Vismigratierivier’, is hierbij belangrijk.  
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