Zienswijzeprocedure Notitie Reikwijdte
en Detailniveau MER Inpassingsplan Zeetoegang IJmond (voor de realisatie van de
nieuwe zeesluis IJmuiden)

belangstellenden. De resultaten van deze
bijeenkomsten worden meegenomen in
zowel de milieueffectrapportage als de verdere planvorming.

Op 24 september 2012 hebben Provinciale
Staten van Noord-Holland de Startnotitie
inpassingsplan (PIP) Zeetoegang IJmond
vastgesteld. Deze startnotitie bevat het
voornemen van de provincie Noord-Holland
tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan voor de bouw van een nieuwe
grote zeesluis in IJmuiden.

Wat willen we graag van u weten?
We zijn geïnteresseerd in uw antwoord op de
volgende vragen:
•	Welke aandachtspunten heeft u voor het
verdere proces?
•	Welke vorm van betrokkenheid bij de verdere uitwerking van de plannen spreekt u
het meest aan?
•	Op welke onderdelen wilt u een inbreng
leveren?
•	Mist u onderwerpen voor het MER in de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
Inpassingsplan Zeetoegang IJmond?
We stellen het op prijs als u uw zienswijze
toelicht met argumenten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
maken bekend dat vanaf 4 oktober 2012
gedurende zes weken ter inzage ligt:
1	De notitie Reikwijdte en Detailniveau
MER Inpassingsplan Zeetoegang IJmond.
2	De startnotitie provinciaal inpassingsplan
(PIP) Zeetoegang IJmond.
De notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
doorloopt een procedure volgens de Wet
milieubeheer. Op grond daarvan kunt u van
4 oktober tot en met 14 november 2012 uw
mening over de inhoud van de notitie kenbaar maken door middel van het indienen
van een zienswijze.
Hoewel op de startnotitie PIP formeel geen
zienswijze kan worden ingediend, zullen binnenkomende reacties worden meegenomen
in het verdere proces dat moet leiden tot de
vaststelling van het inpassingsplan.
Waarom dit voornemen?
De huidige zeesluis dateert uit 1929 en is op
termijn aan vervanging toe. Met de nieuwe
zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de
groei van het scheepvaartverkeer zodat deze
vlot en veilig het Noordzeekanaal in en uit
kan. De nieuwe zeesluis levert een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van
het Noordzeekanaalgebied en zijn Europese
achterland. Gezien de schaalvergroting in de
scheepvaart is een bredere zeesluis ter vervanging van de huidige Noordersluis
gewenst. Dit is belangrijk om de bereikbaarheid van de havens langs het Noordzee
kanaal te waarborgen.
Provinciaal inpassingsplan
Voor de bouw van de nieuwe zeesluis stelt de
provincie Noord-Holland een provinciaal
inpassingsplan op. De commissie MER heeft
in 2011 een toetsingsadvies uitgebracht op
een eerdere Milieutoets voor de zeetoegang.
In dit advies zijn aanbevelingen gedaan voor
de op te stellen milieueffectrapportage van
het Inpassingsplan. Rijkswaterstaat heeft
alle aanbevelingen van de commissie overgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER inpassingsplan Zeetoegang
IJmond. Een van de aanbevelingen is aandacht te schenken aan het eventuele negatieve effect van de extra scheepvaart die
door de nieuwe zeesluis mogelijk wordt
gemaakt op de ecologisch waardevolle
Natura 2000-gebieden, zowel direct in de
omgeving van de sluis als langs het Noordzeekanaal.
Publieksparticipatie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
werkt samen met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente en
Havenbedrijf Amsterdam, de gemeente
Velsen en de gemeente Beverwijk aan de
voorbereidingen van het realiseren van de
sluis. Daarnaast zijn in de verkenningsfase
verschillende belangenorganisaties betrokken. Ook zijn er gesprekken gevoerd met
individuele belanghebbenden en waren er
openbare inloopbijeenkomsten voor alle

Inzien
De notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
Inpassingsplan Zeetoegang IJmond en de
Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond kunt u
vanaf 4 oktober 2012 downloaden via www.
centrumpp.nl. Daarnaast liggen de beide
notities vanaf die datum ter inzage bij:
•	
de provincie Noord-Holland, Ceylonpoort 5-25, 2037 AA in Haarlem,
•	
het gemeentehuis van Velsen,
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
•	
het gemeentehuis van Beverwijk,
Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
•	
het gemeentehuis van Amsterdam,
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
• Rijkswaterstaat, Toekanweg 7, 2035 LC
Haarlem.
Hoe kunt u reageren?
U kunt van 4 oktober tot en met 14 november 2012 (zes weken!) reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat
kan via www.centrumpp.nl. Per post kan
ook: Centrum Publieksparticipatie, Zeetoegang IJmond, postbus 30316, 2500 GH in
Den Haag.
Meer informatie over de procedure?
Uitgebreide informatie over het voornemen
vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u onder
andere het voorstel voor het participatieproces.
Informatieavonden
In het kader van de terinzagelegging organiseert de provincie samen met Rijkswaterstaat twee informatieavonden op dinsdag
30 oktober en donderdag 8 november 2012.
Op 30 oktober vindt deze plaats in de Cruiselounge Felison Terminal, Sluisplein 55,
1975 AG IJmuiden. Inloop vanaf 19.00 uur.
De centrale presentaties zijn vanaf 19.30 uur.
De tweede avond wordt gehouden in
Amsterdam bij de Kamer van Koophandel,
De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam. Ook
hier is de inloop vanaf 19.00 uur en de centrale presentaties om 19.30 uur.
Meer informatie over de aanleg van de
nieuwe zeesluis IJmuiden?
Op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwezeesluis
ijmuiden vindt u steeds de meest actuele
informatie, planning, persberichten en de
onderzoeksrapporten. Ook is er een overzicht van de door u meest gestelde vragen
met de antwoorden. Mocht u na het bezoeken van de website nog vragen hebben, dan
kunt u bellen met Rijkswaterstaat via
0800 8002 (gratis).

