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Hergebruik staalslakken vraagt nog aandacht in
verder compleet milieueffectrapport voor Energiehaven IJmuiden
De milieueffecten voor de Energiehaven IJmuiden zijn goed beschreven in het
milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in
haar advies over dit rapport. Ze adviseert wel de wijze van (her)gebruik van de
staalslakken beter te onderbouwen. De gemeente Velsen had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.
Havenbedrijf Amsterdam, de Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de provincie
Noord-Holland willen samen met Tata Steel het huidige baggerdepot en een deel van
het opslagterrein van Tata Steel ontwikkelen tot Energiehaven. Het wordt een bedrijventerrein 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 naar Amsterdam kunnen varen. Voordat de gemeenteraad besluit
over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten, zoals geluid en stikstofdepositie, er
kunnen optreden bij de realisatie van de Energiehaven en het verplaatsen van de lichterlocatie. Onderbouw nog wel de manier waarop de staalslakken worden (her)gebruikt,
adviseert de Commissie.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarna voldoende informatie bevat om
een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.
----------------------------------------------------------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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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

