
 
Aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam 
 
Betreft:zeesluis 
 
 

Amsterdam, 17 februari 2010 
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
 
Het drama rond de besluitvorming over de Noord-Zuidlijn ligt iedereen nog vers in het geheugen. U 
staat nu voor een belangrijke beslissing. Red Amsterdam doet een dringend beroep op U om met de 
geplande aanleg van de zeesluis niet opnieuw in de fout te gaan. 
Met de kennis van nu kunt U nu al nee zeggen tegen dit megalomane geldverslindende project. 
 
Amsterdam moet niet willen concurreren met Rotterdam, dat internationaal gezien een van de 
grootste en sterkste doorvoerhavens ter wereld is. Er moet een goed overleg tot stand komen 
tussen Rotterdam en Amsterdam om tot een zinnige verdeling van taken te komen, zodat de twee 
havens complementair en niet concurrerend zijn. Onze stad zou zich onder andere meer moeten 
richten op een verdere uitbouw als verblijfshaven, o.m. voor grote cruiseschepen. Daartoe zou het 
havengebied dan recreatiever moeten worden ingericht.  
 
Red Amsterdam wijst de plannen voor een nieuwe grote sluis bij IJmuiden van de hand vanwege de 
te verwachten schade voor milieu en in het bijzonder de ecologische hoofdstructuur en de Stelling 
van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed). De nieuwe sluis zal een stimulans zijn voor grootschalige 
ontwikkelingen die recreatie- en natuurgebieden zal aantasten. Wij richten de prioriteit op de 
ontwikkeling van duurzame en met name hoogwaardige werkgelegenheid (hoge toegevoegde 
waarde) met een goed gebruik van de schaarse ruimte. Kortom schoon, slim en toch sterk!  
 
De besluitvorming over de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is een overrompeling door gemeente en Rijk 
van de actieve milieubeweging in het gebied en lijkt sterk op de besluitvorming over de metro: 
Voorbijgaan aan alternatieven, negatieve of op z’n best marginale kosten-baten analyse, een zware, 
onrendabele uitgave die jarenlang op de begroting van Amsterdam zal blijven drukken, marginale 
effecten op werkgelegenheid, en op de langere duur vernieling van onvervangbare en unieke 
gebieden, minachting voor de inspraak van belanghebbenden en het drammerig doordrukken van 
eigen ongelijk 
 
Zoals Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinancien aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, dinsdag 16 februari in het Parool schreef: “In het belang van de belastingbetaler, in het 
belang van de integriteit van het publieke bestuur en in het belang van het land dient de gemeente 
het project van een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden te staken en op zoek te gaan naar betere 
alternatieven. Zo niet, dan zal ook het zeesluisproject in IJmuiden in een politiek-bestuurlijk en 
financieel-economisch fiasco ontaarden.” 
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