Integrale Effectenanalyse (IEA) en Milieueffectrapport (MER) fase 1 Net
op zee IJmuiden Ver Alpha
Hieronder volgt een overzicht van de documenten die beschikbaar zijn vanaf 12 juni 2020:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een nieuwsbericht over de publicatie van de IEA en hoe u kunt reageren.
De advertentie die in de week van 8 juni in diverse lokale kranten is geplaatst.
Posters digitale bijeenkomst (Informatie Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase IEA). Deze
posters geven relevante informatie weer over het project zoals de aanleiding, een
overzicht van de onderzochte tracéalternatieven, informatie over de procedure, etc. De
posters worden gebruikt tijdens de participatie rondom publicatie van de IEA.
De samenvattende effectentabel IEA. In dit document zijn in verschillende
tabellen de belangrijkste resultaten van de IEA overzichtelijk weergegeven.
De volledige IEA. De IEA geeft de informatie die is verzameld in de omgeving en de
uitkomsten van het onderzoek dat is gedaan naar de effecten van de mogelijke
kabelroutes op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid weer.
De samenvatting MER fase 1. Hierin worden de belangrijkste resultaten
uit het milieueffectenonderzoek weergegeven.
Het MER deel A. In deel A van het MER fase 1 zijn de aanleiding, nut en noodzaak van
het project, alternatieven en conclusies uit het milieueffectenonderzoek naar de
alternatieven opgenomen.
De bijlagen bij het MER deel A. Hier vindt u onder andere een beschrijving
van de totstandkoming van de alternatieven die in het MER fase 1
onderzocht worden.
Het MER deel B bevat meer uitgebreide informatie over het onderzoek. Hierin is onder
meer per milieuthema (bodem en water, natuur etc.) een hoofdstuk opgenomen.
De bijlage bij MER deel B.
De Besluitenlijst van het Bestuurlijk Overleg van 14 mei 2020.
Het participatieplan voor de komende fase inclusief het participatieverslag van de
afgelopen fase. Bij elke nieuwe fase van het project stellen we een geactualiseerd
participatieplan op. De nieuwste versie van het participatieplan gaat over de participatie
in de periode van publicatie IEA en MER fase 1 (juni 2020) tot en met de keuze van het
voorkeursalternatief (eind 2020).
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