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Vergelijk milieueffecten voor Energiehaven IJmuiden
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor Energiehaven IJmuiden de effecten van het bedrijventerrein met
kade te vergelijken met de huidige situatie én met de situatie dat de lichterlocatie
naar het baggerdepot wordt verplaatst. Zo komen belangrijke milieugevolgen van
de keuzes goed in beeld. De gemeente Velsen heeft de Commissie om advies
gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen en de provincie
Noord-Holland willen samen met Tata Steel het opslagterrein van Tata Steel en het
huidige baggerdepot ontwikkelen tot Energiehaven. Het moet een bedrijventerrein worden met een kade voor de bouw en onderhoud van windparken op zee. Door dit plan
moet het ‘lichteren’ van schepen naar een andere locatie. Lichteren is het gedeeltelijk
overslaan van lading van grote schepen in kleinere schepen, zodat de schepen minder
diepgelegen tot Amsterdam kunnen varen.
Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Om tweerichtingsverkeer in het Noorderbuitenkanaal mogelijk te maken, moest de huidige lichterlocatie in het kanaal worden verplaatst. In 2016 is daarom een bestemmingsplan opgesteld voor een lichtervoorziening op de locatie van het baggerdepot. De verschillende partijen willen nu op die plek de Energiehaven ontwikkelen, omdat daar nu
markt voor is. Mocht het plan niet doorgaan, dan komt de lichtervoorziening daar alsnog.
De Commissie adviseert om de milieueffecten van de Energiehaven niet alleen te vergelijken met de huidige situatie, maar ook met de verplaatsing volgens het geldende
bestemmingsplan. Zo laat het rapport zien wat de effecten zijn als de Energiehaven wel
én niet doorgaat.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Velsen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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