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Geachte mevrouw Holwerda,
Hierbij willen wij u, namens de Toerzeilers, onze zienswijze kenbaar maken over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Milieueffectrapportage Vismigratierivier Afsluitdijk. In principe ondersteunen wij het initiatief
om te komen tot de aanleg van een VisMigratieRivier VMR om hiermee de ecologische verbinding, met name
voor vissen, te verbeteren tussen Waddenzee en IJsselmeer.
Wij hebben kennisgenomen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met een 3-tal VMR-varianten te weten
Lange Dam, VMR West en VMR Oost.
Om deze varianten adequaat te kunnen beoordelen, stellen wij voor om het beoordelingskader [tabel 6.1] aan
te scherpen met het volgende aspect onder Gebruiksfuncties:
·

Scheepvaart veiligheid

effecten op veiligheid van recreatie- en binnenvaart

Alhoewel wij beseffen dat de kansrijke VMR-varianten nog nader moeten worden afgewogen, willen wij
hierbij onze voorkeur uitspreken voor varianten gelegen ten westen van het spuicomplex van Kornwerderzand
KWZ.
De oostelijke variant is ons inziens minder effectief door de grotere afstand tot het spuicomplex en het
daardoor ontbreken van een effectieve Lokstroom voor vissen. Wij menen dat dit aspect van essentieel
belang zal zijn voor het effectief functioneren van met name de West varianten van de Vis Migratie Rivier.
Daarnaast wordt door de Oost variant van de Vis Migratie Rivier het recreatieve anker- en surfzeil- gebied
oost van KWZ aanmerkelijk verkleind.
Dit prachtige ankergebied voor de watersport is ideaal geschikt om, komend vanaf de Waddenzee, onder
diverse weersomstandigheden, een veilige rustplek te vinden. Ook in afwachting van een goed tij is, bij
vertrek naar Waddenzee of verder, deze ankerplek van belang.
Wij hopen dat u op passende wijze rekening zult willen houden met de argumenten zoals naar voren gebracht
in deze zienswijze.
Wij houden ons gaarne beschikbaar voor het geven van nadere toelichting , indien gewenst , en verblijven
Hoogachtend
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