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5 In gesprek…..

Met Bregje van Beekvelt, 

directeur Netwerkontwikkeling 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
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Wat was het doel van deze co-creatie Noordersluis? 

Omdat de Noordersluis aan het einde van haar levensduur is, 
wilden we met belanghebbenden transparant en in 
gezamenlijkheid werken aan een mogelijk toekomstige 
gebruiksfunctie en toepassing van de Noordersluis. Voor 
Rijkswaterstaat is dit een vernieuwende aanpak en werkwijze 
en daarom ook spannend en buiten onze comfortzone. 

Hoe heb jij dit co-creatietraject ervaren? 

Het was een ongelofelijk verfrissende ervaring, juist vanwege 
de rijkheid aan ideeën en onverwachte invalshoeken die 
tijdens het proces op tafel zijn gekomen. Ik heb echt ervaren 
wat de meerwaarde kan zijn van werken in de geest van de 
Omgevingswet. De invoering daarvan is weliswaar uitgesteld, 
maar dat laat onverlet dat het heel goed mogelijk is om in de 
geest van de nieuwe wet te werken en daarbij al doende te 
leren van de dingen die we tegenkomen. Geen vooropgezet 
plan dus, maar samen onderzoeken en ontdekken. We 
hebben daarbij geleerd dat het heel belangrijk is om aan het 
begin van het traject heel duidelijk te zijn over wat we wel en 
wat we niet kunnen leveren. Om helder de randvoorwaarden 
en condities aan te geven waarbinnen we ruimte konden 

bieden. 

In gesprek met Bregje van Beekvelt

Wat maakt de Noordersluis zo speciaal? 

De Noordersluis is bijzonder omdat deze onderdeel is van een 
karakteristiek sluizencomplex in een dynamische Metropool op 
een steenworp afstand van strand en zee. Allerhande 
mogelijkheden dus om dit unieke stukje land ‘beleefbaar’ te 
maken en zo mogelijk ook met meervoudig ruimtegebruik 
opnieuw een functie te geven. De bijzonderheid van de plek 
bleek ook bij de vaartocht waarmee de co-creatie startte; bij 
deze eerste bijeenkomst waren meer dan 100 deelnemers. 
Ook de vier vervolgbijeenkomsten waren druk bezocht, wat 

veel energie en ideeënrijkheid losmaakte.   Uiteindelijk heeft 
de co-creatie veel opgeleverd, zoals weergegeven in dit 
rapport. Het proces was zo uitnodigend, dat er buiten de co-
creatie ideeën zijn ingediend en nog steeds komen, zoals 
drijvende tuinen en een ‘mudtrap’. 

Hoe past deze verkenning naar kansen voor de 
Noordersluis in het traject van Vervanging en 

Renovatie? 

Een aantal ideeën passen goed binnen voorgenomen 
activiteiten van Rijkswaterstaat de komende tijd, zoals het 
idee van een Modulair Gemaal, de Spuisluis en onderdelen 

van Sneller slimmer schoner, die we als onderzoeksvraag 
meenemen in het Vervanging- en Renovatieproject 
sluizencomplex IJmuiden. Dit project start vanaf de zomer 
van 2020 voor de Noordersluis, de Middensluis en het 
Gemaal. 
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Wat gebeurt er met de andere opgehaalde kansen? Hoe 
gaat het nu concreet verder? 

Vooraf dachten over dit traject als een soort trechter: dat er 
één idee over zou blijven. Maar gaandeweg hebben we 
ervaren dat elk idee waardevol is, dat ideeën ook naast elkaar 
kunnen bestaan en dat het ene idee verder uitgewerkt is dan 
het andere. Met dit rapport doen we een voorstel voor een 
vervolgtraject voor alle opgehaalde kansen. We gaan apart in 
gesprek met de initiatiefnemers van de ideeën die buiten de 
co-creatie zijn ingediend. 

Zou Rijkswaterstaat dit vaker moeten doen?

Ik zou zeker aanbevelen om vaker een co-creatietraject te 
doen. Het is daarbij wel belangrijk om te kijken naar het type 
project. De vervanging van een brugdeel of het vernieuwen 
van het wegdek blijven we vooral snel en goed op de 
traditionele manier doen. Maar als er ruimte is in de 
oplossingsrichting, veel betrokkenheid van de omgeving en 
behoefte aan onverwachte kansen, dan zou ik echt kiezen 
voor een dergelijke aanpak. 

In gesprek met Bregje van Beekvelt

Kortom: dit co-creatieproces heeft naast een positieve, 
creatieve en oplossingsgerichte vibe ook daadwerkelijk 

bruikbare resultaten opgeleverd, omdat samen met de 
initiatiefnemers een eerste inschatting gemaakt is van de 
kansrijkheid van ideeën. Voor meer informatie en de 
voortgang van het vervolg verwijs ik u graag naar 

www.toekomstnoordersluis.nl.

Heel veel plezier met het lezen van dit adviesrapport. 

http://www.toekomstnoordersluis.nl/
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In deze rapportage wordt in de inleiding in hoofdstuk 1 

uiteengezet welke vragen rondom de toekomst van de 

Noordersluis spelen, welke oplossingsvarianten hiervoor reeds 

in beeld zijn en welk proces met stakeholders is doorlopen 

(co-creatietraject). 

In hoofdstuk 2 worden de kansen die zijn opgehaald 
toegelicht en in beeld gebracht. Deze kansen zijn afkomstig 

van diverse partijen die in het co-creatietraject hebben 

meegedacht én afkomstig intern vanuit Rijkswaterstaat. Voor 
elke kans is de laatste stand van zaken beschreven 

(statusupdate). 

Vervolgens zijn al deze kansen beoordeeld aan de hand van 

de volgende criteria: 

• Aansluiting bij ambities en beheertaken van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

Rijkswaterstaat

• De impact van de kansen, daarbij onderscheid makend 

naar:

– Impact op het object Noordersluis

– Impact op het sluizencomplex IJmuiden

– Maatschappelijke impact

Leeswijzer

• Duurzaamheid en financierbaarheid

• Draagvlak 

• Risico’s

In hoofdstuk 3 wordt een beoordeling van de kansen gedaan, 

aan de hand van de genoemde criteria. Op basis van deze 
beoordeling worden de conclusies getrokken. De conclusies 

zijn weergegeven per kans, waarbij gekeken is naar de 

combinatie met een gesloten Noordersluis, een open 
Noordersluis en een eventueel tijdelijke open Noordersluis. 

Ook zijn conclusies getrokken over kansen die zich voordoen, 

onafhankelijk van een open of gesloten Noordersluis. 

Het hoofdstuk eindigt met 7 aanbevelingen en een routekaart. 
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Aanleiding

• Na het gereedkomen van de Nieuwe Zeesluis (begin 
2022) en de Selectieve Onttrekking (begin 2023) is de 
Noordersluis vanaf 2023 niet langer structureel nodig 
voor het schutproces. Dit is het uitgangspunt geweest 
ten tijde van de besluitvorming over de Nieuwe Grote 

Zeesluis. 

• Tevens is afgesproken om twee jaar voor de oplevering 
van de nieuwe sluis met de bestuurlijke partijen in 
gesprek te gaan over de toekomst van de Noordersluis, 
inclusief aanvullende functies zoals het eventueel 
behouden van de Noordersluis als noodsluis (zie 
tekstkader). 

• In het provinciaal inpassingsplan zijn deze afspraken 

bevestigd, waarbij de ruimte is gehouden om de functie 
als noodsluis te faciliteren. 

• Rijkswaterstaat heeft, onder meer in het kader van de 
nieuwe Omgevingswet, met initiatiefnemers en 
stakeholders uit de omgeving gesproken over de 
toekomst van de Noordersluis. Partijen zijn daarbij 
uitgenodigd om ideeën in te dienen en deze samen met 
Rijkswaterstaat in co-creatie uit te werken. In dit rapport 

wordt verslag gedaan van de opbrengsten van dit co-
creatietraject. Daarbij is breder gedacht dan alleen het 
sluiten van de Noordersluis of het behouden van de 
functie als noodsluis. Het doel was in een preverkenning-
achtige fase om zo breed mogelijk te onderzoeken en 
verkennen. Ideeën zijn daarom rijp en groen. 

1. Inleiding

Bestuurlijke overeenkomst Zeetoegang IJmond 2014
“Na het gereedkomen van de Nieuwe sluis en betaling van 
de Beschikbaarheidsvergoeding is de Noordersluis niet meer 
beschikbaar voor reguliere schuttingen. Partijen zullen twee 

jaar voor oplevering van de Nieuwe sluis in overleg treden, 
of en zo ja hoe de Noordersluis ingezet kan worden bij 
calamiteiten of ongepland onderhoud en op welke wijze deze 
reservecapaciteit eventueel bekostigd kan worden.”

Provinciaal inpassingsplan (2014-2024)
“In de planregels van het inpassingsplan is vastgelegd dat 
de Noordersluis in de toekomstige situatie de functie van 
noodsluis krijgt, waar uitsluitend schepen geschut mogen 

worden indien de grootste sluis in het sluizencomplex niet 
voor normale bedrijfsvoering kan worden gebruikt.”
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De Noordersluis 

• De Noordersluis werd in 1929 in gebruik genomen als 
nieuwe scheepvaartverbinding tussen de Noordzee en het 

Noordzeekanaal. Sindsdien is de Noordersluis de grootste 
van vier sluizen in het sluizencomplex van IJmuiden.

• De oudere Middensluis voldeed begin 20e eeuw al niet 
meer aan de eisen van de moderne scheepvaart. Er werd 
besloten tot de bouw van de Noordersluis waardoor het 
mogelijk werd voortaan ook met grotere schepen de 
haven van Amsterdam te bereiken.

• Met 400 meter lengte, 50 meter breedte en 15 meter 

diepte was de Noordersluis bij haar opening de grootste 
schutsluis ter wereld.

1. Inleiding

NOORDZEE NOORDZEEKANAALNOORDERSLUIS

Context:

• De Noordersluis is onderdeel van het sluizencomplex 
IJmuiden en nadert einde ontwerplevensduur. Dit geldt 
voor meerdere objecten in het sluizencomplex.

• Er zijn veel raakvlakken met ontwikkelingen en 
vraagstukken rondom andere objecten in het 
sluizencomplex, zoals de Middensluis, het gemaal en de 
spuisluizen.

• Het sluizencomplex vervult veel verschillende functies (o.a. 
waterkeren, schutten, peilbeheer, wegverkeer). Er spelen 
daarom veel belangen, projecten en afhankelijkheden op 
een kleine gebied. 

• Er zijn belangrijke raakvlakken met hoogwatermanagement 
en projecten van Vervanging en Renovatie (VenR).

• Er is een groot regionaal (economisch) belang verbonden 
aan de ontwikkeling van haventerreinen, kades en 
industrieterreinen en aan schutregimes en beperken van de 

zoutlast in het watersysteem. 
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Proces

• RWS is een Kansen in Kaart (KiK)-fase gestart met als 
doel “te komen tot een duurzame en innovatieve 
invulling voor de functie van de Noordersluis op het 

sluizencomplex in IJmuiden met als minimum een functie 
als waterkering en droge oeververbinding. Hierbij zoekt 
Rijkswaterstaat samen met de omgeving actief naar 
(verdere) maatschappelijk meerwaarde op het gebied 
van innovatie, duurzaamheid en meerwaarde voor de 
omgeving.” [1].

• De opdracht voor de KiK-fase is gezamenlijk verleend 

door drie beleidsdirecties van het Ministerie I&W: DGWB, 
DGLM en DGMI. Het Ministerie heeft als uitgangspunt 
meegegeven dat er geen middelen beschikbaar zijn voor 
andere functies dan de oeververbinding en waterkering. 

Kansen en meerwaarden zullen door partners financieel 
gedragen moeten worden. 

1. Inleiding

dijk + aardenbaan
€ 5 mln. incl. btw

Basisvariant

• Binnen RWS is onderzocht wat er moet gebeuren om in 
ieder geval de functies waterkering en oeververbinding in 
stand te houden – de basisvariant. Dit kan op 

verschillende manieren worden aangepakt, variërend van 
een dijk met aardenbaan tot een verhoogde sluisdeur 
met een brug voor de verkeersafwikkeling.

• Verschillende mogelijk geschikte varianten zijn verder 
uitgewerkt en een voorzichtige eerste inschatting laat 
zien dat de investeringskosten variëren van 5 mln. Euro 
tot 30-35 mln. Euro. [A].

• Er is uiteindelijk geen voorkeursvariant gekozen, omdat 

er veel onzekerheden zijn en de beste variant ook 
afhankelijk is van de wensen omtrent de toekomst van 
de sluis. 

verhoogde 
sluisdeur + brug

€ 30-35 mln. incl. btw
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Participatie en co-creatie

• Rijkswaterstaat is intern en extern actief op zoek gegaan 
naar maatschappelijke kansen voor de Noordersluis. Wat 
kan er allemaal met een sluis die geen sluis meer hoeft te 

zijn?

• Omgevingspartijen en experts uit diverse werkvelden zijn 
uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de 
Noordersluis. Dit co-creatietraject bestond uit 5 
bijeenkomsten tussen januari 2019 en januari 2020 en is 
gefaciliteerd door De Bouwcampus. 

• Deze co-creatieaanpak is relatief nieuw voor RWS en sluit 
aan bij de komst van de Omgevingswet, waarin 
participatie een belangrijke pijler is. Een evaluatie van de 
aanpak is te vinden in bijlage D. 

• In het co-creatietraject zijn 7 kansen naar voren 
gekomen. Deze zijn verder uitgewerkt en onderzocht op 
duurzaamheid en financierbaarheid. Daarnaast is buiten 
het co-creatietraject een aantal kansen door RWS-
collega’s naar voren gebracht. 

1. Inleiding

Divergeren
kansen ophalen

Convergeren
kansen in kaart

OPDRACHT VRAAGSTUK NS

CONCLUSIES & 
AANBEVELINGEN 

TOEKOMST NS

Kansen uit co-creatie

• Blue energy

• Warmtehub
• Spuisluis

• Sneller, slimmer, schoner

• Canal Cleaner
• WaTERLab 

• De Noordersluis beweegt

Kansen intern opgehaald, buiten co-creatie
• Modulair gemaal

• Verkorting waterkering
• Overnachtingshaven binnenvaart
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2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• De Noordersluis kan gebruikt worden als innovatieve 
Blue Energy (BE) energiecentrale waar gebruik gemaakt 
wordt van de verschillen in zoutgehaltes in enerzijds de 
Noordzee en anderzijds het Noordzeekanaal. Hiermee 
kan volcontinu duurzame elektriciteit worden opgewekt. 
Omdat er gelijkstroom wordt opgewekt is ook omzetting 
naar groene waterstof vrij eenvoudig.

• Initiatiefnemer: REDstack

zout water

brak water

zoet water

elektriciteit

zout water zoet water

Statusupdate

• De Noordersluis blijkt als object minder geschikt als 
locatie, omdat vereiste aanpassingen aan de sluis en 
verlaging van het waterpeil lastig of niet goed mogelijk 
zijn. [o.a. A]. Er zou dus een alternatieve locatie 
gezocht moeten worden. Deze benodigde ruimte zal 
elders op of nabij het sluizencomplex gezocht worden 
[2].

• REDstack wil in de tweede helft van 2020 werken aan de 
haalbaarheidsstudie en business case, indien IenW en 
RWS positief staan tegenover dit initiatief en bereid zijn 

ondersteuning te verlenen bij vergunningverlening, 
informatieverzameling en een deel van de 
onderzoekskosten te dragen [10]. 

• REDstack wil bij gebleken haalbaarheid een project b.v. 

oprichten, vooralsnog Blue Energy IJmuiden BV. 

Blue Energy
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2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• De Noordersluis kan gebruikt worden als warmtehub om 
restwarmte uit de omgeving (o.a. Tata Steel) middels 
een warmtewisselaar op te slaan in speciaal 
geprepareerde zeecontainers met standaardmaten, deze 
ter plaatse op te slaan dan wel direct te transporteren 
naar de afnemer. De sluiskolk dient hierbij als 
insteekhaven voor containerschepen die de warmte 
varend naar de afnemer brengen.

• Initiatiefnemer: Fred Mathot

Statusupdate

• Er is zorg over of de bestaande kade van de Noordersluis 
sterk genoeg is voor de op- en overslag van containers 
[A]. Het is daarom ook zinvol te kijken of er op het 
sluizencomplex andere mogelijke locaties zijn waar 
deze kans gerealiseerd zou kunnen worden.

• Te zetten vervolgstappen: (1) om tafel met o.a. Tata 
Steel om capaciteit en kwaliteit van restwarmte in het 
gebied helder te krijgen; (2) benodigde ruimte en 
mogelijke locatie zoeken.

• Indien het idee op het Noordersluisterrein een vervolg 
krijgt, pakt de initiatiefnemer dit verder op [2]. Mocht 
het idee na nader onderzoek op een andere plek 
kansrijker blijken, kan verkend worden of en wie dan het 
vervolg oppakt. 

Warmtehub

Tata Steel
restwarmte

Warmtemarkt
huishoudens20ft containers 
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2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• De bestaande omloopriolen van de Noordersluis kunnen 
bij vrij verval ingezet worden om water te spuien met de 
Noordersluis. Door deze extra spuicapaciteit kan sneller 
meer water naar zee gevoerd worden. Zo hoeft het 
gemaal in het Binnenspuikanaal minder te draaien en 
kan bespaard worden op energie.

• Initiatiefnemer: Hans Pauw

Statusupdate

• De te realiseren besparingen zijn door RWS nader 
bekeken en verschillen van de berekeningen van de 
initiatiefnemer. Afhankelijk van de gekozen benadering 
en berekening variëren de besparingen van 140.000 tot 
210.000 Euro op jaarbasis. Dit moet nog nader 
uitgezocht worden [2]. Andere gevolgen van extra 
spuicapaciteit in de Noordersluis, ook voor het gemaal, 
zullen nader onderzocht moeten worden (o.a. in VenR). 

• Gezien de hoge kosten van instandhouding van de 
Noordersluis en de relatief beperkte besparingen, is deze 

kans enkel kansrijk als aanvulling op het moment 
dat de Noordersluis om andere redenen in stand 
gehouden wordt.

• Indien de Noordersluis om meerdere redenen in stand 

gehouden blijft, zou deze kans daarin kunnen worden 
meegenomen [2].

Spuisluis

spuien
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2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• De Noordersluis blijft open als schutsluis en/of 
calamiteitensluis en wordt geoptimaliseerd met mogelijk 
een derde deur, vanwege zoutbezwaar en schuttijd. De 
Middensluis gaat dicht en het sluizencomplex wordt 
heringericht met o.a. een nieuwe brug voor een kortere 
wegverbinding over het complex. Verder worden 
bedrijventerreinen met kades ontwikkeld.

• Initiatiefnemer: Havenbedrijven Amsterdam en 
IJmuiden

Statusupdate

• Het idee wordt verder onderzocht en doorontwikkeld. 

• De kans kan worden onderverdeeld in: (1) openhouden 
Noordersluis en sluiten Middensluis; en (2) ontwikkelen 
bedrijventerreinen en brug. 

• De onderzoeken in de VenR-opgave voor het 
sluizencomplex sluiten aan op (1). Zie ook p. 47 

• Bereidheid bestaat bij de havenbedrijven Amsterdam en 
IJmuiden om de haalbaarheid hiervan mee te 
onderzoeken en een eventuele oplossing mee te 
financieren. 

Sneller, slimmer, schoner

MIDDENSLUIS

18 ha bedrijventerrein

1400 m kade 1e RIJKSBINNENHAVEN

brug BINNENSPUIKANAAL

sluiting
Middensluis
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Statusupdate

• De kans lijkt beter gerealiseerd te kunnen worden op een 
andere locatie in of rond het sluizencomplex waar  
natuurlijke stroming (en dus meer plastic) is,
bijvoorbeeld in het Binnenspuikanaal of elders in/langs 
het Noordzeekanaal  [A; 3]. Er zou dus een 
alternatieve locatie gezocht moeten worden.

• De kans kan gesplitst worden in (1) operationeel 
afvangen van plastic en het testen van nieuwe 
afvangsystemen; en (2) het Re-Creatiecentrum.

• De initiatiefnemers hebben een plan van aanpak 
ingediend om op korte termijn onderzoek naar plastic in 
het NZK uit te voeren en zo eerste vervolgstappen te 
zetten.

2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• Afvangen van plastic in het Noordzeekanaal, het testen 
van afvangsystemen in de Noordersluis (mogelijk in 
combinatie met WaTERLab), verwerking van plasticafval 
en bewustwording creëren bij bezoekers in een Re-
Creatiecentrum op locatie van de Noordersluis.

• Initiatiefnemer: Noria, Tauw en Balance

Canal Cleaner

Re-Creatiecentrum
plasticverwerking en 

bewustwording

Indien nodig, 
(natuurlijke) 
maatregelen om 
plastic te sturen 
(n.t.b.) 

plastic afval
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2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• De Noordersluis blijft in werking als volledig 
functionerende sluis en wordt (al dan niet tijdelijk) ter 
beschikking gesteld als testsluis. Indien gewenst voor 
bepaalde tests, kan het reguliere scheepvaartverkeer 
deels door de Noordersluis geschut worden.

• Initiatiefnemer: Loodswezen Amsterdam-IJmond

Statusupdate

• De Noordersluis is vanwege de grootte nog steeds de 
meest interessante locatie voor het uitvoeren van tests 
(interessanter dan de Middensluis).

• De initiatiefnemers zijn betrokken bij de kans, maar een 
partij die de kans wil en kan gaan trekken ontbreekt nog.

• Het idee is geopperd om de kans om te vormen naar een 

RWS-breed platform voor (tijdelijk/mede) gebruik van 
RWS-objecten voor tests. 

• Zowel de oorspronkelijke kans (testsluis) als de 
alternatieve variant (platform) zijn apart meegenomen in 
dit rapport.

• De testsluis wordt meegenomen in het uitwerken 
van een integraal toekomstbeeld voor het 
sluizencomplex IJmuiden (lopend proces). 

• De haalbaarheid van een platform moet nader 
onderzocht worden.  

WaTERLab
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2.1 Overzicht kansen
externe kansen

Toelichting kans

• Het idee is om de Noordersluis te laden met nieuw leven 
(landschappelijke benadering). De dynamiek van de 
bedrijvigheid van de in- en uitgaande schepen is daarbij 

een belangrijke kwaliteit. Doel is om een belevenis in een 
uniek landschap van sluizen te midden van duinen, zee, 
haven en industrie voor een breed publiek te bieden. De 
Noordersluis biedt, in en onder het water, én op de wal, 
werkplaatsen voor innovatie en creatie, ruimte voor 
educatie, presentatie en workshops, voor cultuur en 
actieve (water)recreatie. Een plek om te ontmoeten, te 
eten, te drinken en te overnachten, én voor grote en 
kleine evenementen. 

• Initiatiefnemer: Van Roosmalen van Gessel Architecten

Statusupdate

• Uitgangspunt is een benadering met een brede 

maatschappelijke betekenis; daarom is het idee 
ingediend op hoofdlijnen. 

• De precieze invulling vraagt nader onderzoek 

naar de verhouding tot de primaire functies van 
het sluizencomplex. 

• Ook vraagt het idee om een verdere uitwerking in de 
vorm van een open gesprek binnen de publieke sector, 

en een debat met de omgeving. 

• De initiatiefnemers willen met RWS, provincie en 
gemeente om tafel om het idee verder te ontwikkelen. 

De Noordersluis beweegt
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2.1 Overzicht kansen
interne kansen

Toelichting kans

• Er wordt een modulair gemaal gebouwd in de 
Noordersluis. Dit kan tijdelijk, tijdens de renovatie van 
het huidige gemaal, of permanent als (redundante) 
aanvulling op het huidige gemaal. 

• Daarmee krijgt de Noordersluis een gemaalfunctie en 
voorziet zo in de noodzaak van extra en redundante 
maalcapaciteit in het complex. 

• Ook kan het gemaal in de Noordersluis zout water 
wegpompen en een bijdrage leveren aan de 
zoutterugdringing. De schutfunctie vervalt definitief.

• Initiatiefnemer: Gerard Ras (RWS) [4]

Statusupdate

• De kans is intern RWS geopperd als mogelijke 
toekomstbestendige oplossing voor de Noordersluis.

• Het modulair gemaal wordt als onderzoeksvraag 
meegenomen in het Vervanging- en 
Renovatieproject ‘complex IJmuiden’ waarin 
verschillende opties voor een aantal objecten in het 
sluizencomplex nader worden onderzocht (start planfase 
2020).

Modulair gemaal
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Verplaatsing 
Binnenhoofd

2.1 Overzicht kansen
interne kansen

Toelichting kans

• Op de lange termijn wordt toegewerkt naar een 
verkorting van de waterkering en het in één lijn leggen 
van alle sluizen in het complex. 

• Voor de Noordersluis zou in dit kader in 2030 een 
middenhoofd (een derde deur) geplaatst worden zodat 
een kleiner kolkcompartiment ontstaat waarmee de 
Noordersluis de schutfunctie van de MS kan overnemen.

• Tegelijkertijd kan de Noordersluiskolk verlengd worden 
door het binnenhoofd landinwaarts te verplaatsen. Op die 
manier ontstaat ook een grotere kolk waarmee de 
Noordersluis als calamiteitensluis kan dienen voor de 
NZS. 

• Initiatiefnemer: RWS [5]

kleiner 

kolkcompartiment 
als schutsluis

Statusupdate

• De kans is intern RWS geopperd als mogelijke 
toekomstbestendige oplossing voor de Noordersluis.

• De verkorting van de waterkering wordt 
meegenomen in het uitwerken van een integraal 
toekomstbeeld voor het sluizencomplex IJmuiden
(lopend proces). 

Verkorting waterkering

MIDDENSLUIS

ZUIDERSLUIS

KLEINE SLUIS

Nieuw 
Middenhoofd

Sluiting
Middensluis

Verplaatsing Kleine- en 
Zuidersluis in één lijn met NZS

verlengde kolk als 

calamiteitensluis
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2.1 Overzicht kansen
interne kansen

Toelichting kans

• De Noordersluis kan gebruikt worden als 
overnachtingshaven voor de binnenvaart waarbij zes 
klasse Va (110m) of vier klasse VIa (135m) schepen 
zouden kunnen afmeren in de kolk. 

• Dergelijke ligplaatsen zijn schaars en in IJmuiden wordt 
een ligplaatstekort verwacht van ca. 15 ligplaatsen in 
2040. Inzetten van de Noordersluis hiervoor verkleint dit 
tekort.

• Initiatiefnemer: Marijke Penders (RWS) [6]

Statusupdate

• De kans is intern RWS geopperd als mogelijke 
toekomstbestendige oplossing voor de Noordersluis.

• Het benutten van de Noordersluis voor 
overnachtingsplaatsen is ingebracht in het proces 
voor een integraal toekomstbeeld voor het 
sluizencomplex IJmuiden (lopend proces). 

Overnachtingshaven 
binnenvaart
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2.1 Overzicht kansen
beoordeling van de kansen

• Nu de individuele kansen zijn toegelicht, volgt een 
beoordeling op de volgende thema’s:

• De aansluiting van de kans bij de ambities en/of 
de beheertaken van IenW en RWS.

• De impact van de kans op het object de 
Noordersluis

• De impact van de kans op het sluizencomplex

• De maatschappelijke impact

• Duurzaamheid, o.b.v. het rapport van RHDHV

• Financiering, o.b.v. het rapport van Blueconomy

• Draagvlak voor de kansen bij de stakeholders 

• De belangrijkste risico’s van elke kans
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2.2 Aansluiting bij ambities en beheertaken
de taken en ambities van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat

Ministerie IenW [7] Rijkswaterstaat

RWS (de uitvoeringsorganisatie van IenW) beheert en 

ontwikkelt de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren. 

Kerntaken op het gebied van vaarwegen en water zijn [8]:
• Waterveiligheid (waterkeringen en afvoer van water),
• Voldoende (zoet) water, schoon en gezond water, 
• Vlot en veilig verkeer over water 

• Een duurzame leefomgeving

• Rijkswaterstaat beheert de wegverbinding over het 
sluizencomplex IJmuiden, hoewel het geen rijksweg is.

Speerpunten
• Veiligheid (waterveiligheid)
• Bereikbaarheid (scheepvaart, wegverkeer)
• Leefbaarheid (water- en milieukwaliteit)

Belangrijkste transities
• Veilige, slimme en duurzame mobiliteit
• Klimaatadaptatie
• Circulaire economie

Concrete doelstellingen
• 2030 klimaat- en energieneutraal
• 2030 circulair werken
• 2030 50% minder primaire grondstoffen
• 2050 100% circulair

Samen innoveren in… (RWS als ‘launching customer’) [9]
• Weginnovatie
• Waterinnovatie
• Ruimte en duurzaamheid
• Informatievoorziening

Duurzame leefomgeving [9]
• Duurzame gebiedsontwikkeling
• Energie en klimaat (2030 neutraal)
• Circulaire economie (al in 2030 circulair werken: geen afval 

produceren)

ta
k
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n
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it
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27 Kans Taken Ambities Toelichting (T = taak; A = ambitie)

Blue Energy *  
T: Waterveiligheid – kans draagt bij door (extra) te spuien.

A: Klimaat- en energieneutraal in 2030 – mits RWS energie gaat afnemen van BE.

Warmtehub *
Kans draagt weliswaar bij aan de energietransitie in het algemeen, maar heeft geen effect op 

circulariteit, energieneutraliteit van RWS en/of IenW.

Spuisluis *  

T: Waterveiligheid – kans draagt bij door (extra) te spuien.

T: Leefbaarheid (waterkwaliteit) – bijdrage aan de terugdringing van de zoutlast.

A: Klimaat- en energieneutraal in 2030 – energiebesparing bij het gemaal.

Sneller, slimmer, 

schoner *


T: Bereikbaarheid (scheepvaart) – mits noodzaak NS voor scheepvaart voldoende blijkt.

T: Leefbaarheid (waterkwaliteit) – schoner schutten kan positief uitwerken op zoutindringing.

Canal Cleaner *  

T: Leefbaarheid (waterkwaliteit) – verbetering waterkwaliteit door tegengaan plasticvervuiling.

A: Circulaire economie – het tegengaan van plastic soep wordt specifiek genoemd in de 

beleidsagenda van IenW. RWS heeft hierin een monitorende taak. Omdat RWS niet de producent 

van het plasticafval in het NZK is, past plastic afvangen strikt genomen niet in de geformuleerde 

circulaire ambities, maar zou een mooie aanvulling op de ambities zijn.

WaTERLab (testsluis 

en platform) *


A: Samen innoveren (waterinnovaties) – met deze kans kan RWS innovatie stimuleren, 

hoewel dit met deze kans niet vanuit de geambieerde rol van ‘launching customer’ zou zijn.

De Noordersluis 

beweegt *

Kans draagt bij aan leefomgevingskwaliteit. 

Modulair gemaal 
T: Waterveiligheid – (redundante) maalcapaciteit waarborgen voor de toekomst.

T: Leefbaarheid (waterkwaliteit) – gemaal kan met name zout water wegpompen.

Verkorting 

waterkering


T: Waterveiligheid – toekomstbestendig maken van de waterkering.

T: Bereikbaarheid (scheepvaart)  - Noordersluis als calamiteitensluis beschikbaar.

Overnachtingshaven 

binnenvaart


T: Bereikbaarheid (scheepvaart) – beschikbaar maken van schaarse ligplaatsen.

2.2 Aansluiting bij ambities en beheertaken
bijdrage van kansen aan de ambities en taken van IenW en RWS

* Deze kansen dragen bij aan de RWS-ambitie ‘duurzame gebiedsontwikkeling’ [9]

neutraal/n.t.b.

 draagt bij/voldoet

 draagt bij/voldoet, maar/mits…
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2.3 Impact van de kansen
toelichting

• In dit advies is er kwalitatief gekeken naar de impact van 
de kansen op de Noordersluis en zijn omgeving.

• De term “impact” refereert aan de gevolgen die een kans 
heeft op de Noordersluis, het complex of de 
maatschappelijke omgeving. Impact kan positief of 
negatief zijn. 

• Vanwege de veelheid aan kansen en de beperkte ruimte 
om in deze eindrapportage elke kans te bespreken, is op 
de volgende pagina’s per kans alleen de belangrijkste 
impact van een kans weergegeven.

• Uiteraard is van elke kans veel gedetailleerder in beeld 
gebracht welke gevolgen eraan verbonden zijn. Hiervoor 
wordt verwezen naar de achtergrondrapportages [B en C]. 

• Ook is altijd een zekere mate van subjectiviteit aanwezig. 
Het projectteam dat deze eindrapportage heeft opgesteld 
heeft daarbij op basis van zijn expertise daarin keuzes 
gemaakt. 

De impact van de kansen is op de volgende drie niveaus in 
beeld gebracht:

1. Impact op het object Noordersluis

• De functies die de Noordersluis gaat of blijft vervullen en 

de daarmee gemoeide activiteiten in de sluis.

• De aanpassingen en toevoegingen die aan het object  
Noordersluis nodig zijn voor uitvoering van de kans.

2. Impact op het sluizencomplex

• De functies van het complex die met deze kans aan het 
sluizencomplex worden toegevoegd, beïnvloed of 
overgenomen van andere objecten.

• De aanpassingen en toevoegingen aan het complex die 
nodig zijn voor uitvoering van de kans.

3. Maatschappelijke impact

• De bijdrage aan en invloed van de kans op thema’s en 
ontwikkelingen die spelen in de bredere maatschappelijke 
context en de fysieke locatie van het object en het 
complex overstijgen.

Voor elke kans is een inschatting gemaakt van de impact 
variërend van geen impact tot veel impact:

geen impact

geen of beperkte impact

beperkte impact

aanzienlijke impact

veel impact
+++

++

+

+/0

0
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Spuisluis
De Noordersluis moet open blijven, of tenminste de 
omloopriolen moeten in stand gehouden worden om te 
kunnen spuien. Spuien beïnvloed de mogelijkheden voor 
schutten met de Noordersluis indien gewenst. Dit vraagt 
om afstemming met het scheepvaartverkeer.

Sneller, slimmer, schoner
De Noordersluis blijft open voor het 
schutproces en is beschikbaar als 
calamiteitensluis. Daarvoor is instandhouding 

nodig.
Bovendien wordt de Noordersluis 
geoptimaliseerd door toevoeging van een 
derde deur – een nieuw middenhoofd. Dit 

soort grote ingrepen vragen om een lange 
termijn (her)bestemming van de 
Noordersluis en investeringen. 

WaTERLab (testsluis)
De Noordersluis blijft open voor het uitvoeren van 
tests en kan in mindere mate gebruikt worden in het 
schutproces en is beschikbaar als calamiteitensluis. 
Daarvoor is instandhouding nodig met beperkte 
aanpassingen in/rond de sluis t.b.v. testen.

De Noordersluis beweegt
Weinig impact. De Noordersluis wordt, al dan niet tijdelijk, 
gebruikt zoals hij is en hoeft als object niet te worden 
aangepast. Hooguit algemene aanpassingen voor veiligheid e.d.

Modulair Gemaal
De Noordersluis kan 
gesloten worden, maar 
wordt bij het 

binnenhoofd 
omgebouwd naar een 
(tijdelijk) gemaal. 

Verkorting Waterkering
De Noordersluis blijft open voor het schutproces en 
is beschikbaar als calamiteitensluis. Daarvoor is 
instandhouding nodig. 

Bovendien wordt de Noordersluis geoptimaliseerd 
door toevoeging van een nieuw middenhoofd en 
verlenging van de kolk door verplaatsing van het 
binnenhoofd. Dit soort grote ingrepen vragen om 

een lange termijn (her)bestemming van de 
Noordersluis en investeringen. 

2.3 Impact van de kansen
impact op het object Noordersluis

Overnachtingshaven binnenvaart
De Noordersluis kan gesloten en geschikt gemaakt worden 
voor ligplaatsen. Dit vereist enige aanpassingen, zoals aan de 
kades in de Noordersluiskolk.

Blue Energy
Geen impact, voor een 
eventuele BE-centrale 
wordt een andere 
locatie gezocht.

Warmtehub
Impact nog onduidelijk. 
Geen impact indien voor 
deze kans een andere 
locatie gezocht wordt. 

Canal Cleaner
Geen impact, voor deze 
kans wordt een andere 
locatie gezocht.

WaTERLab (platform)
Geen of beperkte impact. Incidenteel wanneer 
de Noordersluis via het platform gebruikt 
wordt voor het uitvoeren van tests.

OBJECT

+++ ++ + +/0 0
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Modulair Gemaal
Er wordt tijdelijk (tijdens renovatie 
gemaal) of permanent redundante 
maalcapaciteit toegevoegd aan het 
sluizencomplex.

Warmtehub *
Aanzienlijke hoeveelheid 

ruimte nodig (nader te 
bepalen, Blueconomy 
(2019) schat 20.000 m2)

WaTERLab (testsluis)
Noordersluis blijft (in mindere 
mate) beschikbaar in het 
schutproces of als 
calamiteitensluis. Beperkt 
ruimte benodigd naast de kolk.

De Noordersluis beweegt
Tijdelijke ruimtevraag in het complex voor bezoekers en goede 
bereikbaarheid van de Noordersluis (mobiliteit). Faciliteren van 
grote bezoekersstromen is nieuw op het complex en zal 

fysieke en organisatorische aanpassingen vragen.

Spuisluis
Neemt spuicapaciteit onder vrij verval over van het gemaal. In 

het maalcomplex kan zo energie bespaard worden en wordt de 
weerstand van de selectieve onttrekking gecompenseerd. 
Afstemming met scheepvaartverkeer nodig. 

Verkorting Waterkering
De waterkering wordt verkort waardoor onderhoud 
goedkoper en efficiënter wordt. MS wordt verwijderd en 
de Kleine en Zuidersluis worden verplaatst in lijn met de 
NZS. De oeververbinding over het sluizencomplex wordt 
zo verkort en daarmee de doorstroom van wegverkeer 
over het complex verbeterd. Vraagt integrale afstemming 
en ontwikkeling van het complex. De Noordersluis neemt 
de functie van de MS over en de krijgt de functie van 
calamiteitensluis voor de NZS.

2.3 Impact van de kansen
impact op het sluizencomplex

Blue Energy *
Neemt deel spuicapaciteit van het 
gemaal over. In het maalcomplex kan 
zo energie bespaard worden. Heeft veel 
ruimte nodig (ca. 40.000 m2; 
Blueconomy (2019)).

Canal Cleaner *
Ruimtevraag voor 

afvangsystemen en testlocatie (in 
en langs NZK/Binnenspuikanaal) 
en voor een Re-Creatiecentrum
(goed bereikbaar voor bezoekers)

WaTERLab (platform)
Geen of beperkte impact. 

Incidenteel wanneer objecten 
in het complex via het 
platform gebruikt worden 
voor het uitvoeren van tests.

COMPLEX

* tenzij de locatie buiten het sluizencomplex gevonden wordt

Overnachtingshaven 
binnenvaart

Er worden extra ligplaatsen
en gecreëerd waardoor de 
druk op de ruimtevraag 
afneemt.

Sneller, slimmer, schoner
De Middensluis wordt gesloten, de Noordersluis neemt haar functie 
over en dient tevens als calamiteitensluis voor de NZS. Dit 
beïnvloedt o.a. de relatie met het schutregime in de NZS en de 
zoutlast in het complex door schutten in een grotere kolk. 
De oeververbinding wordt verkort met een brug en over het nieuwe 
middenhoofd. Daarmee wordt doorstroom van wegverkeer over het 
complex verbeterd. Ontwikkeling van bedrijventerreinen en kades 
vragen veel ruimte. Kans is input voor het toekomstbeeld 
sluizencomplex die opgesteld wordt. 

+++ ++ + +/0 0
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Sneller, slimmer, schoner
Met beschikbaar komen van een (calamiteiten)sluis worden 
grote economisch gevolgen bij de kleine kans dat de NZS 
uitvalt uitgesloten. 
Dit plan biedt mogelijkheden om te voorzien in de vraag naar 
bedrijventerreinen en kades en derhalve wordt het 
vestigingsklimaat versterkt. 
Ook wordt de mobiliteit in de regio verbeterd (over het 
sluizencomplex).

Blue Energy
Draagt bij aan de nationale en regionale 
energietransitie en klimaatdoelstellingen.
Showcase Nederlandse watertechnologie

WaTERLab (testsluis)
Voorziet in (een onbekende) vraag naar een testlocatie en 

faciliteert daarmee innovatie.
Ook blijft de Noordersluis beschikbaar als calamiteitensluis wat 
grote economisch gevolgen bij de kleine kans dat de NZS 
uitvalt uitsluit. 

De Noordersluis beweegt
Verzacht het harde karakter 
en de uitstraling van het 
industrieel complex 
IJmuiden. 

Spuisluis
Draagt bij aan klimaatdoelstellingen 
door besparing en aan 
zoutterugdringing in het NZK.

Verkorting Waterkering
De waterkering is in de toekomst efficiënter en goedkoper te 
onderhouden. Ook wordt de mobiliteit in de regio verbeterd 
(over het sluizencomplex).

2.3 Impact van de kansen
maatschappelijke impact 

Overnachtingshaven 
binnenvaart
Genereert meer ruimte voor 
economische activiteit in de 
regio.

Warmtehub
Kan een puzzelstukje vormen 
in de Regionale Energie 
Strategie van MRA.

Canal Cleaner 
Positieve impact op waterkwaliteit door 
tegengaan van plastic vervuiling/plastic 
soep door afvangen van plastic en 
faciliteren van innovatie. Bovendien 
genereert de kans toerisme en 
werkgelegenheid in de regio. Positieve 
uitstraling op reputatie IenW/RWS.

WaTERLab (platform)
Voorziet in (een onbekende) 
vraag naar een testlocaties 
op grote schaal en faciliteert 
daarmee innovatie.

MAAT-
SCHAPPELIJK

Modulair Gemaal
Draagt bij aan een robuuste 
waterhuishouding en toenemende behoefte 
aan waterafvoer t.g.v. klimaatverandering.

+++ ++ + +/0 0
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2.4 Duurzaamheid & Financierbaarheid
duiding van de onderzoeksrapporten (bijlagen B en C)

• Conform de opdracht van het Ministerie zijn de 
verzamelde kansen in het co-creatietraject onderzocht 
vanuit de invalshoeken duurzaamheid [C] en 
financierbaarheid [B]. 

• De belangrijkste conclusies zijn per kans toegelicht in de 
tabellen op de volgende pagina’s.

• De beoordelingen in de tweede kolom zijn in het kader 
van dit advies door het projectteam toegekend en 
stammen niet uit het betreffende rapport. 

• Een aantal van de in dit advies benoemde kansen is niet 
meegenomen in de onderzoeken om diverse redenen: het 
idee voor WaTERLab als platform is pas nadien als kans in 
beeld gekomen en ook de interne kansen zijn later 
toegevoegd. In geval van het onderzoek naar 
financierbaarheid geldt dat ‘De Noordersluis beweegt’ nog 
onvoldoende geconcretiseerd was voor een vergelijking op 
kosten en opbrengsten.

Duurzaamheid

• Elk van de onderzochte kansen levert op een bepaalde 
manier een bijdrage aan duurzaamheid op verschillende 
thema’s en in verschillende omvang. 

• Hoewel voor iedere kans bepaalde 
duurzaamheidsaspecten ‘nader te beoordelen’ zijn of in 

enkele gevallen ‘neutraal’ zijn, is geen sprake van kansen 
die een negatieve uitwerking hebben op duurzaamheid.

• Op basis hiervan is er geen reden om in dit advies 
bepaalde kansen uit te sluiten of te prioriteren op basis 
van duurzaamheid. 

Financierbaarheid

• Bij een groot deel van de kansen spelen meerdere 
onzekerheden. De kansen zijn slechts beperkt uitgewerkt, 
wat er voor zorgt dat een doorslaggevende conclusie 

m.b.t. financierbaarheid nog niet getrokken kan worden. 

• Voor een aantal kansen is een optimistische verwachting 
voor financierbaarheid vastgesteld, hier is voorzichtigheid 
geboden.

• In de beoordeling voor dit advies zijn deze subtiele  
verschillen weergegeven in de tabel (p. 33).

• In het algemeen geldt ook hier dat er geen reden is om in 
dit advies bepaalde kansen uit te sluiten of te prioriteren 
op basis van financierbaarheid.
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2.4 Duurzaamheid & Financierbaarheid
conclusies duurzaamheid rapport RHDVH (bijlage C)

Kans Duurzaamheid Toelichting

Blue Energy 
Scoort zeer positief op het thema Energie en heeft daarbij een regionale reikwijdte. 

Scoort positief op het thema Ruimtelijke kwaliteit op het schaalniveau van de Noordersluis.

Warmtehub 
Scoort zeer positief op het thema Energie en heeft daarbij een regionale reikwijdte.

Spuisluis 
Scoort zeer positief op het thema Energie en heeft daar een reikwijdte beperkt tot de Noordersluis.

Scoort positief op het thema Ruimtelijke kwaliteit op het schaalniveau van de Noordersluis.

Sneller, slimmer, 

schoner


Scoort positief op het thema Materialen en Ruimtelijke kwaliteit en heeft daarbij een reikwijdte in 

het sluizencomplex. 

Scoort zeer positief op het thema Vestigingsklimaat en heeft daarbij een regionale reikwijdte.

Canal Cleaner 

Scoort positief op het thema Materialen en heeft daarbij een regionale reikwijdte.

Scoort positief op het thema Energie en heeft daarbij een reikwijdte op het schaalniveau 

Noordersluis.

WaTERLab (testsluis) 
Scoort zeer positief op het thema Materialen met reikwijdte de Noordersluis.

Scoort positief op het thema Ruimtelijke kwaliteit op het schaalniveau van de Noordersluis.

De Noordersluis 

beweegt


Scoort zeer positief op het thema Ruimtelijke kwaliteit van de Noordersluis.

Scoort positief op het thema Vestigingsklimaat op het schaalniveau van de Noordersluis.

neutraal/n.t.b.

 draagt bij/voldoet

 draagt bij/voldoet, maar/mits…
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2.4 Duurzaamheid & Financierbaarheid
conclusies financierbaarheid rapport Blueconomy (bijlage B)

Kans Financierbaarheid Toelichting

Blue Energy 
De start van BE met een proefopstelling is met medewerking van de juiste partners (bijv. RWS als 

afnemer) en (financiële) ondersteuning in het kader van innovatie optimistisch ingeschat.

Warmtehub n.t.b.
Door technische en financiële onzekerheden is over de financierbaarheid niet definitief iets te 

zeggen en is verdere uitwerking van de kans nodig.

Spuisluis 

Met lage investeringen en beperkte kosten kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden. 

Dit geldt echter alleen wanneer de instandhouding met andere middelen kan worden gefinancierd, 

met de besparingen op spuikosten alleen kan dit niet gefinancierd worden. De precieze besparing 

vraagt nader onderzoek. 

Sneller, slimmer, 

schoner
n.t.b.

Deze kans is lastig in een op zichzelf staande business case te vatten doordat vooral economisch-

maatschappelijke baten te verwachten zijn voor de (grotere) economische regio waarvoor ook met 

name publieke investeringen nodig zijn.

Canal Cleaner /n.t.b.

De kansrijkheid schuilt vooral in de aandacht voor de plasticproblematiek waardoor (financiële) 

steun uit verschillende hoeken te verwachten is. Voor een uitgewerkte business case is nog te veel 

onbekend. 

WaTERLab (testsluis) n.t.b.
Marktonderzoek naar de vraag en behoefte is cruciale ontbrekende kennis. De kans lijkt vooral als 

aanvulling op andere kostendragende kansen interessant.

neutraal/n.t.b.

 draagt bij/voldoet

 draagt bij/voldoet, maar/mits…
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2.5 Draagvlak
de blik van een aantal stakeholders

Voorafgaand aan het co-creatietraject zijn betrokken 
omgevingspartijen benaderd om wensen en belangen rond de 
Noordersluis te inventariseren en hen uit te nodigen voor het 
traject. Gesprekken zijn gevoerd met o.a. de Provincie, 

gemeenten, waterschappen, Havenbedrijven Amsterdam en 
IJmuiden en Tata Steel. 

Een groot aantal stakeholders heeft deelgenomen aan het co-
creatietraject en één of meerdere bijeenkomsten bezocht. 
Sommige deelnemers participeerden uit naam van hun 
organisatie en anderen op persoonlijke titel. 

Deze stakeholders hebben zich in het co-creatietraject 
verbonden aan een van de kansen:

• Havenbedrijven Amsterdam en IJmuiden, 
Ondernemersvereniging Oram en het Loodswezen 
Amsterdam-IJmond: Sneller, slimmer, schoner.

• Een medewerker van het Loodswezen Amsterdam-
IJmond: WaTERLab

Daarnaast zijn via verschillende kanalen en platforms wensen 
en eisen van stakeholders opgehaald en kenbaar gemaakt. 
Hieronder volgt een overzicht:

• Gemeente Velsen wil de inzet op verduurzaming en de 
circulaire economie bij herinrichtingsopgaven stimuleren. 
De herbestemming van de Noordersluis biedt hiervoor 
kansen volgens de gemeente. De gemeente heeft de 
opgave om in 2030 49% van de CO2-uitstoot te beperken 

en wil in 2050 volledig energieneutraal zijn [11]. 
Daarnaast vindt de gemeente ‘ruimtelijke kwaliteit’ op het 
sluizencomplex van belang; het complex moet een 
aantrekkelijke plek blijven om te recreëren, zonder daarbij 

teveel verkeer aan te trekken. 
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2.5 Draagvlak
de blik van een aantal stakeholders

• Provincie Noord-Holland: heeft interesse om het idee 
Sneller slimmer schoner verder te verkennen als er meer 
feiten boven tafel zijn over de impact van het idee m.b.t. 
kosten, scheepvaart, waterkwaliteit etc. [12]. In 

aanvulling daarop is aangegeven dat de provincie ook 
kansen ziet voor het opvangen van plastic en in blue 
energy. Voor de provincie is het daarbij belangrijk dat 
gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaringen op 
andere locaties, en dat de maatregelen op de meest 
effectieve plek moeten worden ingezet. Een plek 
stroomopwaarts is dan nader te prefereren [13].

• De waterschappen hebben bijzondere interesse in het idee 

Sneller slimmer schoner vanwege minder zoutbezwaar. 
Vanwege de grote maatschappelijke opgaven hebben zij 
ook interesse in canal cleaner, blue energy, bespaarsluis 
en spuisluis. En ook zij vinden het belangrijk om te leren 
van ervaringen elders [14]. 

• De gemeente Zaanstad heeft twee belangen voor het 
vervolg. Het primaire belang is de bereikbaarheid van de 
haven. Een secundair gevolg is de invloed op de 
verbrakking van de polders. Het idee Sneller slimmer 
schoner heeft een positieve invloed op de bereikbaarheid. 
De gevolgen voor verbrakking zijn naar inschatting 

minimaal [15].

• De gemeente Beverwijk heeft aangegeven dat als er een 
mogelijkheid tot schutten blijft, deze dan niet uitsluitend 
in noodgevallen zou moeten worden gebruikt. De 
Noordersluis zou ingezet kunnen worden tijdens extreme 
drukte, om te voorkomen dat schepen uren op een 
schutting moeten wachten. Lange wachttijden zijn 
onwenselijk in het kader van regionale promotie en 

profilering [16].

• Tata Steel ziet mogelijke kansen in de ideeën Sneller 
slimmer schoner, Blue Energy en Warmtehub. Voor 
Sneller slimmer schoner ziet het bedrijf geen rol voor 
zichzelf. Tata Steel voert zelf ook verkenningen uit naar 
waterstofproductie en verbruik is geïnteresseerd in 
mogelijke toekomstige raakvlakken. Levering van 
restwarmte door Tata Steel aan de Warmtehub is in 
theorie mogelijk, maar vraagt verdere uitwerking [17].  

• De reactie van de gemeente Amsterdam was nog niet 
binnen ten tijde van de afronding van dit adviesrapport.
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2.6 Risico’s
een inschatting van de belangrijkste risico’s van de kansen

Kans Belangrijkste risico’s

Blue Energy Heeft (naargelang opschaling) een substantiële invloed op de waterhuishouding [2].

Warmtehub Afhankelijk van de locatie kan een Warmtehub andere functies in het sluizencomplex mogelijk belemmeren.

Spuisluis Kan bij onvoldoende afstemming een negatief effect hebben op het reguliere scheepvaartverkeer [3].

Sneller, slimmer, 

schoner

Het openhouden van de Noordersluis als schutsluis past niet binnen de bestaande afspraken en vraagt om nieuwe 

bestuurlijke besluiten en overleg met de omgeving. Dit zijn bestuurlijke en politieke risico’s. [3]

Canal Cleaner
Afhankelijk van de locatie kunnen de verschillende activiteiten (afvangen, verwerking en bezoekerscentrum) andere 

functies in het sluizencomplex mogelijk belemmeren.

WaTERLab (testsluis)
Testen in de Noordersluis heeft invloed op scheepvaart en eventuele andere functies van de sluis en kan deze mogelijk 

belemmeren [3]

WaTERLab (platform)
Testen kan invloed hebben op het uitvoeren van de reguliere functies van het betreffende object en deze mogelijk 

belemmeren.

De Noordersluis 

beweegt

Recreatie combineren met o.a. scheepvaart, industrieel verkeer en havenwerkzaamheden brengt veiligheidsrisico’s met 

zich mee [3]

Modulair gemaal Nog niet duidelijk wat de invloed van bemaling is op de scheepvaart.

Verkorting 

waterkering

Het openhouden van de Noordersluis past niet binnen de bestaande afspraken en vraagt om nieuwe bestuurlijke 

besluiten. 

Overnachtingshaven 

binnenvaart
De verwachting is dat dit geen grote risico’s met zich meebrengt. 
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3.1 Beoordeling kansen
conclusies beoordeling kansen

Kans \ Aspect

Taken en Ambities Impact 

Financiering Duurzaamheid

Taken Ambities Object Complex Maatschappelijk

Blue Energy   0 ++ +  

Warmtehub 0 + + n.t.b. 

Spuisluis   ++ ++ +  

Sneller, slimmer, 

schoner
 +++ +++ ++ n.t.b. 

Canal Cleaner   0 + ++ /n.t.b. 

WaTERLab (testsluis)  ++ ++ ++ n.t.b. 

WaTERLab (platform)  +/0 +/0 + niet beoordeeld *

De Noordersluis 

beweegt
+/0 ++ + 

Modulair gemaal  ++ ++ +
niet beoordeeld *

niet beoordeeld *

niet beoordeeld *

Verkorting waterkering  +++ +++ ++

Overnachtingshaven 

binnenvaart
 + + +

+++ ++ + +/0 0

neutraal/n.t.b.

 draagt bij/voldoet 

 draagt bij/voldoet, maar/mits…

niet onderzocht *

* Deze kansen zijn niet meegenomen in de betreffende onderzoeken, omdat de kansen op dat moment nog niet opgehaald waren, geen onderdeel van het 

co-creatietraject of nog niet voldoende geconcretiseerd.
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3.1 Beoordeling kansen
conclusies beoordeling kansen o.b.v. taken/ambities, impact, duurzaamheid en financierbaarheid

Op basis van de beoordeling van de kansen zoals weergegeven 
op pagina 39 zijn een aantal eerste conclusies te trekken:

Taken en Ambities

• De kansen Warmtehub en De Noordersluis beweegt 
dragen niet of nauwelijks bij aan de taken of ambities van 
IenW/RWS. Vanuit dat oogpunt lijkt een actief vervolg 
vanuit IenW/RWS minder voor de hand liggend. 

• De overige kansen dragen wel allemaal bij aan ambities 
en/of taken van IenW/RWS. Spuisluis, Blue Energy en 

Canal Cleaner springen eruit omdat ze bijdragen aan 
zowel taken als ambities.

Impact

• Een aantal kansen heeft geen (0) of nauwelijks (0/+) 
impact op de Noordersluis als object. Deels kunnen deze 
kansen onafhankelijk van de Noordersluis worden 
vervolgd en soms heeft een andere locatie de voorkeur. 
Deze kansen bieden bij realisatie op een andere locatie 
geen toekomstbestendige invulling voor de Noordersluis 
zelf.

• De kansen Sneller, slimmer, schoner en Verkorting 
waterkering hebben op de drie niveaus grote impact, 
wat laat zien dat het omvangrijke en ingrijpende plannen 
zijn. 

Duurzaamheid

• Het onderzoek naar duurzaamheid laat vooral zien dat alle 
kansen iets bijdragen aan duurzaamheid. Op basis hiervan 
kunnen geen kansen worden uitgesloten of geprioriteerd.

Financierbaarheid

• Het onderzoek naar financierbaarheid laat vooral zien dat 
er nog grote onduidelijkheden zijn en vervolgonderzoek 
nodig is voor het vaststellen van de financierbaarheid. Wel 
is duidelijk geworden dat de kosten en benodigde 

investeringen voor de verschillende kansen sterk 
uiteenlopen van beperkt tot zeer hoog. Op basis van de 
huidige informatie is er echter geen reden om bepaalde 
kansen uit te sluiten of te prioriteren.

Op de volgende pagina’s worden de kansen gesorteerd en 
geanalyseerd voor de verschillende situaties, namelijk een 
Noordersluis die gesloten zal worden, een Noordersluis die 
(al dan niet tijdelijk) open zal blijven en kansen die kunnen 
worden gerealiseerd, onafhankelijk van de Noordersluis.  
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3.2 Conclusies
kansen bij een gesloten Noordersluis

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor het Ministerie van IenW en RWS is dat de 
oeververbinding en de waterkering van de Noordersluis in 
stand worden gehouden. De instandhouding van (alleen) deze 
functies kan geschieden door de Noordersluis dicht te maken. 

• De volgende kansen kunnen worden uitgevoerd indien de 
Noordersluis wordt afgesloten, zie tabel op de volgende 
pagina: 

o De Noordersluis beweegt

o Spuisluis

o Modulair gemaal 

o Overnachtingshaven binnenvaart

Deze kansen sluiten elkaar uit. Dat wil zeggen dat deze 
kansen niet gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd. Er zal 
dus een keuze gemaakt moeten worden. 

Uitgestelde sluiting

Als opbrengst van het co-creatietraject is ook naar voren 
gekomen dat sommige kansen gebaat zijn bij een tussen-
oplossing. Hierbij blijft de Noordersluis nog voor een bepaalde 
periode in bedrijf, maar wel met het oog op sluiting na 
maximaal 10-15 jaar. In dat geval wordt alleen het onderhoud 
verricht om de sluis veilig open te houden en geen 
grootschalige renovatie uitgevoerd. In deze tussenliggende 
periode kunnen dan de volgende kansen worden gerealiseerd:

o Modulair gemaal, waarin de sluis wordt gebruikt als 
tijdelijke locatie voor het gemaal terwijl renovatie 
van het huidige gemaal wordt gerealiseerd.  

o Sneller, slimmer, schoner, kan deels verwezenlijkt 
worden door de Noordersluis te blijven gebruiken 
als schutsluis en/of calamiteitensluis. Totdat meer 
informatie beschikbaar komt over de 
betrouwbaarheid van de Nieuwe Zeesluis en de 

scheepvaartontwikkelingen vanuit de haven.

o WaTERLab - testsluis, waarin tijdelijk gebruikt wordt 
gemaakt van de Noordersluis voor het uitvoeren 
van tests.

o Spuisluis, waarin met de Noordersluis tijdelijk extra 

gespuid kan worden.

o De Noordersluis beweegt, waarin tijdelijk of 
incidenteel gerecreëerd kan worden in de 
Noordersluis.

• Het Modulair gemaal sluit andere kansen uit, evenals 
Sneller, slimmer, schoner waarin de Noordersluis als 
schutsluis wordt gebruikt. Wanneer de Noordersluis enkel 
als calamiteitensluis gebruikt zou worden, zouden 
combinaties met WaTERLab, Spuisluis en/of De 
Noordersluis beweegt mogelijk zijn.

• Ook wanneer kansen niet gelijktijdig, maar 
achtereenvolgens tijdelijk worden uitgevoerd zijn deze 
combinaties te maken.
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3.2 Conclusies
kansen bij een gesloten Noordersluis

Externe kansen Interne kansen

De Noordersluis beweegt Spuisluis Modulair gemaal 
Overnachtingshaven 

binnenvaart

Locatie Noordersluis Noordersluis Noordersluis Noordersluis

Trekker van het 

vervolg

Initiatiefnemer RWS RWS RWS

Rol RWS Mogelijk faciliteren Initiator. Oppakken binnen rol 

als waterkwantiteits-

beheerder. 

Initiator Initiator 

Overige 

partners

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vervolgstappen Initiatiefnemer belegt 

vervolggesprek. 

Als onderzoeksvraag in VenR

meenemen.

Als onderzoeksvraag in VenR

meenemen.

Inbrengen in de ontwikkeling 

van de toekomstvisie voor het 

sluizencomplex. 

Bijdrage en 

financiering

n.v.t. Inzet RWS-personeel (x fte) Inzet RWS-personeel (x fte) Inzet RWS-personeel (x fte) 
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3.2 Conclusies
kansen die leiden tot een open Noordersluis

• Een aantal van de geïdentificeerde kansen beoogt de 
Noordersluis of bepaalde functies ook in de toekomst te 
blijven gebruiken. Het opvolgen van deze kansen zou 
daarmee resulteren in het permanent openhouden van het 

object de Noordersluis. In dat geval kunnen de volgende 
kansen worden gerealiseerd, zie tabel op volgende pagina: 

o Sneller, slimmer, schoner

o Spuisluis

o WaTERLab – testsluis

o Verkorting waterkering

• Een tweetal kansen, Sneller, slimmer, schoner en 
Verkorting waterkering zijn interessant omdat ze een 
(positieve) impact hebben op verschillende niveaus 
(object, complex en maatschappelijk), bijdragen aan het 
takenpakket van RWS en op draagvlak kunnen rekenen bij 
het Havenbedrijf Amsterdam en de Provincie Noord-
Holland. Deze twee kansen passen goed bij elkaar en 
kunnen onderdeel worden van een integraal plan voor het 
sluizencomplex waarbij o.a. scheepvaart waterveiligheid 
en toekomstbestendigheid van het complex worden 
bezien. De Noordersluis krijgt hierin de functie van 
schutsluis of calamiteitensluis.

• Indien hiertoe besloten zou worden, dient zich additioneel 
nog de mogelijkheid om wellicht ook de Spuisluis en/of 
WaTERlab (in het geval dat de Noordersluis enkel als 
calamiteitensluis wordt bestemd) te realiseren als 

aanvullende kansen. 

• Al deze kansen sluiten elkaar dus niet uit, maar vullen 
elkaar aan of kunnen met de juiste afstemming gelijktijdig 
worden uitgevoerd.
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3.2 Conclusies
kansen die leiden tot een open Noordersluis

Externe kansen Interne kansen

Sneller, slimmer, schoner Spuisluis WaTERLab (testsluis) Verkorting waterkering

Locatie Gehele sluizencomplex Noordersluis Noordersluis Gehele sluizencomplex

Trekker van het 

vervolg

Havenbedrijf Amsterdam RWS Niet in beeld op dit moment RWS

Rol RWS Participeren Initiator. Oppakken binnen rol 

als waterkwantiteits-

beheerder. 

Faciliteren Initiator

Overige 

partners

Stakeholders omgeving (deels 
nog niet betrokken)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vervolgstappen (onderdelen) als

onderzoeksvraag in VenR

meenemen.

Als onderzoeksvraag in VenR

meenemen.

Er moet een trekker voor 

deze kans opstaan voor 

verder vervolg.

Inbrengen in de ontwikkeling 

van de toekomstvisie voor het 

sluizencomplex.

Bijdrage en 

financiering

• Trekker is bereid financieel 

bij te dragen

• Inzet RWS-personeel (x 

fte)

Inzet RWS-personeel (x fte) Inzet RWS-personeel (x fte) Inzet RWS-personeel (x fte)
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3.2 Conclusies
kansen onafhankelijk van de Noordersluis

• Er zijn meerdere kansen geïdentificeerd die 
onafhankelijk van de Noordersluis uitgevoerd 
kunnen worden. Aan deze kansen kan al op 
korte termijn een vervolg gegeven worden. Zo 

kan voortvarend stappen gezet worden richting 
uitvoering, ook wanneer het nog te vroeg is om 
tot een goed geïnformeerd besluit te komen 
over het sluiten of in bedrijf houden van de 
Noordersluis. 

• Het gaat hierbij om de volgende kansen, zie 
verder de tabel hier naast en op de volgende 
pagina:

o Blue Energy

o Warmtehub

o Canal Cleaner 

o Waterlab – platform 

o Sneller, slimmer, schoner – onderdeel 
bedrijventerreinen 

Externe kansen

Blue Energy Warmtehub 

Locatie De benodigde ruimte wordt 

elders op het sluizencomplex 

gezocht of eventueel 

daarbuiten.

De benodigde ruimte wordt 

elders op het sluizencomplex 

gezocht of eventueel 

daarbuiten.

Trekker van het 

vervolg

REDstack wil een BV oprichten 

om hiermee aan de slag te 

gaan.  

De initiatiefnemer wil hier als 

persoon wel mee verder, maar 

niet in de vorm van het 

opzetten van een bedrijf. 

Rol RWS Faciliteren Faciliteren 

Overige 

partners

n.v.t. Stakeholders nog te benaderen 

voor vervolgproces

Vervolgstappen Haalbaarheidsstudie en 

business case in 2e helft 2020, 

leidend tot go-no go beslissing 

eind 2020 voor een pilot van 

0,5-1 MW

• Vervolgproces opstarten met 

belangrijkste stakeholders 

(Tata Steel, MRA voor 

afname warmte) en RWS 

(ruimte).

• Haalbaarheidsstudie

Bijdrage en 

financiering

• REDstack is bereid mede te 

investeren

• Beperkte medebekostiging 

door RWS aan haalbaar-

heidsstudie 

• Inzet RWS-personeel (x fte)

• Inzet initiatiefnemer
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3.2 Conclusies
kansen onafhankelijk van de Noordersluis

Externe kansen

Canal Cleaner Sneller, slimmer, schoner: 

onderdeel bedrijventerreinen
WaTERLab (platform)

Locatie Langs Noordzeekanaal en/of 

Binnenspuikanaal 

Sluizencomplex Digitaal 

Trekker van het 

vervolg

Noria Havenbedrijf Amsterdam Niet in beeld op dit moment

Rol RWS Faciliteren Faciliteren Participeren in het platform

Overige partners Partners zoeken, zie vervolgstappen n.v.t. Niet in beeld op dit moment

Vervolgstappen • De trekkers beginnen gefaciliteerd 

door RWS met een 

vervolgonderzoek naar plasticafval 

en afvangmogelijkheden in het NZK. 

• Er moeten partners gezocht worden 

voor een verder vervolg met 

operationeel afvangen en een Re-

Creatiecentrum. 

• Trekker zoekt uit welke 

bedrijventerreinen in ontwikkeling 

genomen zouden kunnen worden. 

• Inbrengen in de ontwikkeling van de 

toekomstvisie voor het 

sluizencomplex door RWS.

• Onderzoek haalbaarheid door 

trekker.

Bijdrage en 

financiering

• Geen financiële bijdrage van de 

trekker

• 20k Euro voor een pilot (RWS) 

• Vervolgonderzoek: 50-100k Euro  

(RWS)

• Mogelijk uitvoeren binnen het 

Beleidsprogramma Zwerfafval

• Trekker is bereid financieel bij te 

dragen

• Inzet van fte vanuit RWS om mee te 

werken.

• RWS zou kunnen optreden als co-

financier van het platform. Hierover 

vinden gesprekken plaats met de 

Topsector Water. 
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Relatie met Vervanging en Renovatie
project vervanging en renovatie sluizencomplex IJmuiden

Aanleiding Vervanging en Renovatie (VenR)

Gemaal: einde ontwerplevensduur 4 (van de 6) pompen 

Middensluis: Einde ontwerplevensduur kolk en bruggen

De Noordersluis is ook einde ontwerplevensduur, maar 
wordt in principe vervangen door de nieuwe zeesluis. In het 
co-creatietraject zijn nieuwe bestemmingen geïnventariseerd. 
Uitgangspunt voor VenR is een van de kolken van Middensluis 
of Noordersluis open te houden voor scheepvaartverkeer. 

Aanpak

• Veiligheid en beschikbaarheid van de functies staan 
voorop. 

• Opgaven worden in samenhang bekeken, en daarmee ook 

in relatie tot de waterkering en de wegverbinding die over 
het gehele sluizencomplex lopen. 

• De planfase staat op punt van beginnen (zomer 2020) en 
levert de komende jaren per object een aanpak voor 
realisatie op. 

• In de planfase wordt nader onderzoek gedaan naar de 
technische staat van de objecten en naar externe 
ontwikkelingen, zoals scheepvaartprognoses en 
klimaatverandering. Op basis daarvan wordt een afweging 
gemaakt voor openhouden van de Noordersluis of de 
Middensluis. 

De inhoudelijke en procesmatige overlap tussen een aantal 
opgehaalde ideeën en de VenR-opgave, leidt tot de 
mogelijkheid om een aantal van deze ideeën verder te 
onderzoeken in VenR. 

• De optie om een 3e deur in de Noordersluis te plaatsen 
(idee Sneller slimmer schoner) kan meegenomen worden 
in de onderzoeksvragen voor VenR. Dat geldt ook de optie 
om de Middensluis te sluiten in plaats van de Noordersluis. 

• De ideeën Spuisluis en Modulair gemaal kunnen verder 
onderzocht worden bij het in beeld brengen van de opties 
om de waterafvoerfunctie van het sluizencomplex 
toekomstbestendig te maken
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3.3 Aanbevelingen

1. Faciliteer als RWS de kansen die onafhankelijk van de 
Noordersluis uit te voeren zijn, dit zijn low regret opties. 
Met name voor de kansen Blue Energy en Canal Cleaner 
geldt dat deze goed aansluiten bij de doelstellingen van 
IenW/taken van RWS. Ook zijn er duidelijke initiatiefnemers 
in beeld, en ligt er een plan van aanpak op basis waarvan 
IenW een afweging kan maken. Dit geldt in mindere mate 
ook voor het WaTERLab als platform.

2. RWS adviseert om een aantal kansen verder te onderzoeken 
in het Vervanging- en Renovatietraject (VenR) voor het 
sluizencomplex, namelijk:

a) Sneller, slimmer, schoner 

b) Modulair gemaal

c) Spuisluis

3. RWS werkt momenteel aan een toekomstbeeld van het 
sluizencomplex IJmuiden en de omliggende terreinen. 
Aanbevolen wordt om bij het opstellen van dit 
toekomstbeeld ook de kansen Verkorting waterkering, 

Overnachtingshaven binnenvaart, WaTERLab als testsluis en 
het onderdeel bedrijventerreinen uit Sneller, slimmer, 
schoner in te brengen.

4. Niet actief vervolgen, mogelijk toestaan indien passend 
en verder geconcretiseerd (RWS gaat er niet actief mee 
verder): De Noordersluis beweegt en Warmtehub. Deze 

kansen sluiten niet goed aan bij de ambities en taken van 
IenW en RWS en een duidelijke trekker ontbreekt.

5. Vanuit de co-creatie is de tussenoptie van het tijdelijk 
openhouden van de Noordersluis naar voren gekomen. 
Dit biedt verschillende kansen mogelijk ruimte. RWS zal, als 
het langer openhouden van de Noordersluis aan de orde is, 
deze kansen verder onderzoeken. RWS heeft hier al een 
begin mee gemaakt [bijlage A]. 

6. Wij bevelen aan om over de kansen verder in gesprek te 
gaan met de bestuurlijke partners. Dit sluit aan bij de 
afspraak die is gemaakt in het convenant in 2014, om twee 
jaar voor opening met de bestuurlijke partners in de regio in 

gesprek te gaan. Door dit gesprek te starten kan tijdig 
worden toegewerkt naar een besluit over de toekomst van 
de Noordersluis. Dit gesprek kan mede plaatsvinden in het 
kader van de VenR-opgave voor het sluizencomplex. 

7. Uit de evaluatie naar het co-creatieproces blijkt dat deze 
werkwijze goed inspeelt op de wens om de omgeving 
vroegtijdig actief te betrekken [bijlage D]. Een dergelijke 
open manier van werken wordt in het kader van de 
Omgevingswet steeds belangrijker. Aanbevolen wordt om 
deze open manier van consulteren en co-creëren vaker 
toe te passen. 
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Routekaart

2020-2021

Canal CleanerCanal Cleaner

WaterLAB (platform) WaterLAB (platform) 

Blue Energy Blue Energy 

Sneller, slimmer, schonerSneller, slimmer, schoner

Modulair gemaalModulair gemaal

SpuisluisSpuisluis

Verkorting waterkering Verkorting waterkering 

Overnachtingshaven 

binnenvaart 

Overnachtingshaven 

binnenvaart 

WarmtehubWarmtehub

De Noordersluis beweegtDe Noordersluis beweegt

Meenemen in verkenning  

toekomstbeeld van het 
sluizencomplex IJmuiden

Meenemen in verkenning  

toekomstbeeld van het 
sluizencomplex IJmuiden

Low regret: haalbaarheid 

onderzoeken/besluitvorming

Niet actief vervolgen, alleen 

faciliteren

Niet actief vervolgen, alleen 

faciliteren

Afronden bestuurlijke 

overeenkomst Zeetoegang 
IJmond 2014 en voorstel 

keuze openhouden 
Noordersluis of Middensluis 

in VenR-project

2022 2023: opening nieuwe 
grote zeesluis

Als onderzoeksvraag in 

VenR-project opnemen. 

Als onderzoeksvraag in 

VenR-project opnemen. 

WaterLAB (testsluis)WaterLAB (testsluis)
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