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Brtefvan het bevoegd gezag d.d. 25 oktober 1994 waartn de Commisste in de gele ~
genheid wordt gesteld om advies u1t te brengen

2.

Openbare kennlsgevtng van de startnotitie in Staatscourant nr. 222 d.d. 17 november 1994

3.

ProJectgegevens

4.

LiJst van inspraakreacties en advtezen

HOOFDPUNTENVAN HET ADVIES
Het polderdistrict RiJn en IJsselle Zevenaar beeft het voornemen om voar het
dlJkvak RiJksweg 12-Lathum cen dljkverbetertngsplan te ontwtkkelen . Voar het
onderh avtge diJkvak meent de Commissie dal in h et mUleu-efTectrapport (MER)
in bet blJzonder de volgende ondcrwcrpen aandacht b ehoeven:
• de afweglng tussen bfnnen- ofbuftendijks verbeteren (met name daar waar
knelpu nten zich kunnen voordoen);
• afstemmtng van de dlJkverbelertng met veranderlngen of aanpasstngen van
de verkeersfunctie van de dlJk.

- \-

1.

INLEIDING

Het polderdistIict Rijn en IJssel te Zevenaar heeft het voornemen om voor het
dijkvak Rijksweg 12-Lathum een dijkverbeterlngsplan te ontwikkelen. Het traject is gelegen in de gemeenten Duiven. Westervoort en Angerlo. Ter ondersteuning van de besluitvorming over het dijkverbeterlngsplan ex artikel 33 van de
Waterstaatwet 1900 wordt milieu-efIectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.
Per brlefvan 25 oktober 1994 stelde het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland (bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure) de Commissie voor de
m.e.r. in de gelegenheid advies uit te brengen voor de richtlijnen voor de inhoud
van het op te steBen milieu-effectrapport (MER).
De openhare bekendmaking van de start van de m.e.r. -procedure yond plaats in
de Staats courant van 17 november 1994 (zie bijlage 2). De belangrljkste projectgevens zijn opgenomen in bijlage 3.
Het voorliggende advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor
de m.e.r. De samenstellingvan deze werkgroep is gegeven in bijlage 3. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom verder in
dit advies "de Commissie" genoemd.
Het doel van het advies van de Commissie is de belangrljkste milieu-aspecten
van het project afte bakenen en de gewenste inhoud van het MER aan te geven.
Bij de opstelling van het advies heeft de Commissie de via het bevoegd gezag
ontvangen schrlftelijke reacties in beschouwing genomen. Een lijst van de reacties is opgenomen in bjjlage 4 .
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2.

PROBLEEMSTELLING EN DOEL, BELEID EN BESLUITEN

2.1

Probleemstelling
De startnotitie vat het probleem van dit project als voIgt samen:
Het dy"kvak Ryksweg 12-Lathum is ook by de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden niet hoog en stabielgenoeg om te kunnen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Landschappelyke, natuur- en cultuurhistorische waarden en bebouwing vlakby de dyk zyn by de noodzakelyke dy"kverbetering mogelyk in het
geding.

Het MER dient een uitgewerkt overzicht te geven van de bestaande tekortkomingen van het dijkvak in relatie tot de wettelijk gestelde veiligheidsnorm met
behulp van de volgende aspecten:
• overloop / overslag
• macrostabiliteit
• veiligheid ten aanzien van interne erosie
• microstabiliteit
• kunstwerken, kabels en leidingen
Daarnaast kan worden aangegeven, welke eisen vanuit het (toekomstige) dijktechnische beheer aan het ontwerp voor de dijk worden gesteld. Omdat deze
van een andere orde zijn, dienen ze echter apart van het veiligheidsaspect te
worden behandeld.
Het regeringsstandpunt is dat naast het bereiken van de gewenste veiligheid
ook het behoud en de ontwikkelingvan landschappelijke-, natuur-, en cultuurhistorische waarden (LNC) en het woonmilieu een belangrijk uitgangspunt dienen te zijn. Om die reden maakt ook een analyse van de waardevolle elementen
op en rondom de dijk in termen van mogelijke bedreigingen en ontwikkelingspotenties onderdeel uit van de probleemstelling (de gegevens in de startnotitie
vormen hiervoor de basis 1]).

2.2

Doel van het voornemen
Het MER dient de doelstellingen van het voornemen zoals opgenomen in de
startnotitie, nader uit te werken, waarbij een visie wordt ontwikkeld op de functie van de dijk in het omringende landschap (zie § 4.6) en aandacht wordt besteed aan de aspecten van het woonmilieu (zie § 4.7).
Het is van belang in het MER na te gaan in hoeverre de uiteenlopende (deel)doelstellingen elkaar kunnen versterken ofjuist onderling strijdig zijn en welke
prioriteiten in het laatste geval worden gesteld.
Waar mogelijk dient een relatie te worden gelegd met doelstellingen uit vigerend
beleid (zie § 2.3).
De startnotitie geeft een overzicht van (voorlopige) toetsingscriteria voor de aspecten landschap, natuur, cultuurhistorie, sociaal-economische functies, be-

In de startnotltle wordt onvoldoende rekenlng gehouden met potentleel op de diJk te ontwikkelen waardevol
·stroomdalgrasland'. In het MERzal deze potentle moeten worden meegenomen.
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heer / onderhoud en aanlegkosten. Het verdient aanbeveling de te hanteren criteria per milieu -aspect uit te werken tot parameterwaarden, waaraan getoetst
kan worden bij het beoordelen en vergelijken van de alternatieven en varianten.
Met het oog op de betekenis van het MER voor de besluitvorming ligt het in de
rede de criteria te ontlenen aan vigerend overheidsbeleid.
In het advies van de Commissie Boertien en in het Gelders Rivierdijken Plan
(GRIP) wordt gewezen op het belang om een integraal plan te ontwikkelen. In
het GRIP zijn voor langere dijktrajecten koersen uitgezet, waarmee het startpunt wordt gegeven voor het ontwikkelen van een integrale visie op het dijkverbeteringsplan (voor dit traject zie bladzijden 37-39 GRIP). De visie biedt handvaten om alternatieven aan te toetsen.

2.3

Beleidskader en te nemen besluiten
Het MER wordt opgesteld voor de goedkeuring van een rivierdijkversterkingsplan. In het MER wordt aangegeven volgens welke procedure en op welke termijn het besluit over de uitwerking zal worden voorbereid en genomen en welke
adviesorganen en instanties daarbij form eel en informeel betrokken zijn.
Tevens wordt aangegeven welke besluiten vervolgens nodig zijn voor de realisering van de dijkversterking en op welke wijze deze besluiten inhoudelijk en in de
tijd op elkaar worden afgestemd.
Het MER dient inzicht te verschaffen in de relevante regelgeving, plannen en bestuurlijke uitspraken die invloed uitoefenen op of be perkingen opleggen aan de
besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld. Naast een beschrijving van status
en betekenis hiervan dient met name te worden beschreven in welk opzicht deze
besluiten op welke wijze een randvoorwaarde voor de verdere besluitvorming
vormen.
Verkeerssituatie
Naast het besluit over de dijkversterking, zullen in bestemmingsplannen verkeersmaatregelen genomen worden. Het is mogelijk deze besluiten tot wijziging
van bestemmingsplannen op vrijwi1lige basis mee te coordlneren met het goedkeuringsbesluit. Indien de provincie en de betrokken gemeenten tot zo'n vrijwi1lige coordinatie besluiten, geeft het MER ook voor de bestemmingsplannen de te
doorlopen procedures.
De gewenste verkeerssituatie kan mede bepalend zijn voor de uitvoering van de
verbetering van de dijk. Dit zal zich met name voordoen bij Lathum in verb and
met een veilige ontsluiting van het recreatiegebied. Daarbij kan voor uitvoering
van de dijkverbetering een verkeersplan ontwikkeld worden voor de dijk. Het
initiatiefhiertoe zou kunnen uitgaan van de betrokken gemeente.
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3.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

3.1

AJgenneen
In het MER moeten de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor worden beschreven en uitgewerkt. De voorgenomen activiteit is de keuze van de initiatiefnemer uit de verschillende alternatieven voor de aanleg en/ of versterking
van de dijk. De keuze van de alternatieven dient gerelateerd te zijn aan de probleemstelling en het doel van het voornemen. De alternatieven zullen in beginsel wat betreft diepgang en detaillering vergelijkbaar moeten zijn.
De voorgenomen activiteit is nog niet omschreven als een concreet dijkverbeteringsplan. Een systematische analyse van verschillende uitvoeringsmogelijkheden dient te leiden tot een selectle van de meest relevante.

3.2

Voorgenonnen activiteit
De dijkversterking kan in de volgende deelactiviteiten onderscheiden worden:
•
•

verbeteringvan de bestaande dijk (§ 3.2.1);
inpassing en (civiel-technische) maatregelen met het oog op behoud van
LNC-waarden (§ 3.2.2);
• voorbereiding. uitvoering en beheer van de werkzaamheden (§ 3.2.3);
• functles en ruimtegebruik (§ 3.2.4);
• overige aspecten (§ 3.2.5).
Deze deelactiviteiten dienen zoveel mogelijk voor het gehele traject beschreven
te worden. Daar waar specifieke knelpunten tot andere deelactlviteiten leiden.
gaat het MER hier afzonderlijk op in.
3.2.1

Verbetering van de bestaande dijk
Bij de beschrijving van de verbetering wordt ingegaan op verbreding van het
dijklichaam. op de aanleg van een binnendijkse steunberm en een buitendijks
kleidek.
Het MER dient per deelsectie profieltekeningen van de mogelijke oplossingen te
bevatten. waaruit het verschil met het bestaande profiel blijkt. Deze tekeningen
dienen op schaal te zijn en voorzien van maten en maatvoering.

3.2.2

Inpassing en (civiel-technische) maatregelen met het oog op behoud van
LNC-waarden
Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan situatles. LNC-waarden zoals
wOningen. de kolk. eventuele strangen of archeologische terreinen2 ] aan of bij
de dijk liggen. Nagegaan dient te worden welke bijzondere constructies nodig of
wenselijk zijn om aanvaardbare oplossingen te kunnen bieden bij knelpunten.
Aandacht dient te worden besteed aan:
• continui:teit van de dijk als landschapelement door beperking van de variatie in dwarsprofielen. tenzij variatie in relatie tot de omgeving begrijpelijk is;

2

Zie bijlage 4, inspraakreactienr. 1.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.3

handhaven van de begrijpelijke samenhang tussen de onderscheiden ruimtelijke elementen;
mogelijkheden voor het handhaven van de bestaande belevingvan het dijktalud en het bestaande trace tijdens en na de dijkversterkingswerkzaamheden;
hergebruik van te verwijderen vegetatie en (waardevolle) afdeklagen;
mogelijkheden om een strook met waardevolle vegetatie te behoeden tijdens
werkzaamheden en de mogelijkheid van het introduceren na de werkzaamheden van stroomdalsoorten;
dimensionering van de steunberm, waardoor vervangende bebouwing of beplanting (op plaatsen waar op dit moment reeds tot aan de dijk doorlopende
beplanting aanwezig is) mogelijk wordt;
mogelijkheden om lichtere grondsoorten te gebruiken (lutumgehalte maximaal24 %) voor de ontwikkeling van stroomdalflora;
tijdstip van aanleg (seizoen, duur en fasering) voor zover dit van belang is
voor het realiseren van de milieudoelstellingen3 );
mogelijkheden om natuurwaarden te ontwikkelen waar deze nu nog niet
aanwezig is (op potentieel waardevolle lokaties);
ingrepen ter plaatse van de oude stort en de kolk naast het viaduct over de
IJssel die mogelijk de kwaliteit van het (grond)water of natuurwaarden beinvloedt.

Voorbereiding. uitvoering en beheer
Het MER schenkt aandacht in kwalitatieve zin aan:
• het verplaatsen van grond (zand, klei, zoden) van en naar gronddepots, de in
bewaring stelling en de herplaatsingsmogelijkheden;
• rijroutes in de aanlegperiode;
• het afgraven, verwijderen, in bewaring stellen, herplaatsen, ophogen van
(waardevolle) afdeklagen;
• geohydrologische gesteldheid door middel van:
indeling in watervoerende en scheidende lagen, met speciale aandacht
voor samenstelling, dikte en weerstand van de deklaag;
freatische waterstanden, stijghoogten in de watervoerende pakketten en
de daarmee samenhangende grondwaterstromingsrichtingen in horizontale en verticale richting.
• beheer en onderhoud van de dijk.
In het MER dienen een onderhoudsvisie waarin de relatie behoud en versterking van natuurwaarden en een beheersvisie waarin toetsing van inrichtingsmaatregelen aan beheer plaatsvindt te worden beschreven.
De mogelijkheden om lokaties waar nu op de dijk waardevolle vegetaties
voorkomen met elkaar te verbinden en in een natuurtechnisch beheer onder
te brengen dienen te worden aangegeven.

3

Sommige compenserende maatregelen. zoals de aanleg van een vervangende amfibieenbiotoop zijn bijvoorbeeld
pas effectlef. als ze tljdig. voorafgaand aan de eigenlljke dijkverbetertng. worden uitgevoerd.
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3.2.4

Functies en ruimtegebrutk
Het MER dient voor de verschillende dijkverbeteringsalternatieven een beeld te
geven van het huidig en toekomstig ruimtebeslag en de kruinbreedte.
Verder moet worden aangegeven in hoeverre het huidige ruimtegebruik op de
dijk. ter weerszijden van de dijk en in de uiterwaarden (breedte en gebruik van
de weg. agrarisch. industrieel. woon- en recreatief gebruik. natuurgebied) veranderingen zal (moeten) onder gaan.
Ten aanzien van het gebruik dient te worden beschreven welke functie de dijk
kan krijgen voor recreatief en ander verkeer en welke gevolgen dat heeft voor de
uitvoeringvan de dijk (kruinbreedte. wisselplaatsen. verkeersremmende maatregelen. parkeermogelijkheden).

3.2.5

Overlge aspecten
Eventuele effecten inzake rivierkundige compensatie moeten worden gekwantificeerd. Ook dienen andere eventuele effecten inzake veiligheid te worden aangegeven. die voor het bevoegde gezag in het kader van de besluitvorming relevantzijn.

3 .3

Alternatieven en vaIianten
In de startnotitie worden voor het dijktraject homogene deeltrajecten en specifieke knelpuntsituaties onderscheiden. Voor ieder van deze deelsecties en knelpuntsituaties worden reeel in beschouwing te nemen dijkverbeteringsmogelijkheden beschreven (varianten). Voor het onderhavige voornemen hebben deze
varianten de bestaande dijk als uitgangspunt (aanpassing van het dijkprofiel en
bijzondere constructies). In de startnotitie wordt geconcludeerd dat trace-alternatieven hier niet aan de orde zijn. De Commissie acht de gegeven motivatie
consistent. De Commissie kan zich tevens vinden in de uit de startnotitie af te
leiden conclusie dat waar vanwege stabiliteitsproblemen maatregelen aan de
binnenzijde van de dijk noodzakelijk zijn. in beginsel de dijkversterking ook aan
de binnenzijde zal plaatsvinden. Daar waar die oplossingen (mogelijk) conflicteren met andere doelstellingen. zoals behoud van LNC-waarden. worden
ook varianten aan de buitenzijde van de dijk in ogenschouw genomen. De dijkverbeteringsalternatieven bestaan uit kettingen van varianten voor het hele
dijktraject. De varianten moeten zo op elkaar zijn afgestemd. dat een logisch geheel ontstaat.
Het MER dient in ieder geval te beschrijven:
• de referentiesituatie
• het voorkeursalternatief
• het meest milieuvriendelijk alternatief

3.3.1

Referentiesituatie
De referentiesituatie dient als vergelijking om inzicht te verkrijgen in de milieugevolgen ten opzichte van de bestaande situatie en lopende ontwikkelingen (zie
verder hoofdstuk 4).
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3.3.2

Voorkeursalternatief
Het MER kan een aantal alternatieven voor de dijkverbetering beschrijven.
Uiterlijk bij het ontwerp-plan, wordt aangegeven welk voornemen de initiatiefnemer bij voorkeur wil gaan uitvoeren.

3.3.3

Meest milieuvriendelijk alternatief
Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) kan gevonden worden door bij
de vergelijking van locaties een groot gewicht toe te kennen aan LNC-waarden
en het woonmilieu. Bij de toekenning van die gewichten kan nog onderscheid
gemaakt worden tussen bijvoorbeeld tijdelijke en permanente effecten, positieve en negatieve effecten die al dan niet gemitigeerd kunnen worden of effecten
naar omvang van het bemvloedingsgebied. De toekenning van gewichten voor
het mma moet in het MER worden onderbouwd.

4.

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN
MILIEUGEVOLGEN

4.1

lUgerneen
De bestaande toestand van het milieu moet worden beschreven voor zover deze door de dijkverbetering wordt bemvloed. De omvang van het studiegebied
wordt bepaald door de te verwachten reikwijdte van de effecten en de wisselwerking met de omgeving. Dit betekent, dat per milieu-aspect de omvang van het
studiegebied kan verschillen. Voor zover in het gebied bepaalde autonome ontwikkelingen plaats vinden, of binnen afzienbare termijn veranderingen kunnen worden voorzien onder invloed van reeds vastgelegd beleid, dient dit bij de
beschrijving van de bestaande milieutoestand te worden betrokken.
De Commissie adviseert, waar dat de inzichtelijkheid van de gevraagde informatie bevordert, in het MER duidelijk kaartmateriaal op te nemen.
Bij de beschrijving van de gevolgen dienen de volgende algemene richtlijnen in
acht te worden genomen.
• Gegeven de verwevenheid van de LNC-aspecten dienen de te verwachten gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk in hun onderlinge samenhang te worden beschreven.
• Aangegeven moet worden of de effecten tijdelijk, permanent, ophefbaar of
onomkeerbaar zijn; of ze op korte of lange termijn spelen en in hoeverre curnulatie met andere effecten kan optreden.
• Aangezien in het onderhavige project naast de negatieve effecten ook positieve rnilieugevolgen aan de orde kunnen zijn, dienen beide in de effectbeschrijving te worden opgenornen.
De gevraagde informatie in § 4 .2 en § 4.3 dient vooral als onderbouwing voor het
gevraagde in de overige paragrafen.
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4.2

Geomorfologie en bodem
Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
Ret MER dient een beeld te geven van de geomorfologie en bodemgesteldheid in
het studiegebied (bestaande hoogteverschillen en bodemopbouw).
Gevolgen voor het milieu
Aangezien het relief in de uiterwaarden een landschappelijke en cultuurhistorische waarde kan vertegenwoordigen en de samenstelling van de bodem met het
relief mede bepaalt welke vegetatietypen tot (her)ontwikkeling kunnen komen,
dient voor ieder van de dijkverbeteringsalternatieven (kwantitatief) te worden
aangegeven, welke oppervlakten worden doorsneden.
Aangegeven dient te worden of er sprake is van aantasting van strangen.

4.3

Grond- en oppervlaktewater
Bestaande toe stand en autonome ontwikkeling
De bestaande geohydrologische gesteldheid in de binnen- en buitendijkse
gronden van het gebied, voor zover wordt verwacht dat uitvoering van het
dijkverbeteringsplan hierop van invloed zal zijn.
Gevolgen voor het milieu
Effecten op de geohydrologie in het binnen- en buitendijks gebied.

4.4

Flora, vegetatie en fauna
Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
Biotische aspecten kunnen vanuit de invalshoek van natuur, landschap en cultuurhistorie van belang zijn. De beschrijving dient zich weliswaar te concentreren op het gebied, dat direct door de dijkverbetermg wordt beinvloed, maar
daarnaast de grotere ecologische samenhang in beschouwing te nemen.
In dit gebied zijn naar het oordeel van de Commissie de volgende elementen het
belangrijkst:
• aanwezigheid van waardevolle flora en vegetatie (stroomdalflora) op en nabij
de bestaande dijk;
• aanwezigheid van waardevolle fauna;
• bestaande of poteniH~le ecologische verbindingsfunctie van de dijk;
• tot aan de voet van de dijk doorlopende kavelgrensbeplanting.
Gevolgen voor het milieu
Bij de analyse van milieuveranderingen kunnen verschillende invloeden worden onderscheiden, namelijk:
• ruimtebeslag (en uitstralingseffecten), waardoor oppervlakten van waardevolle bestaande en poteniH!le natuurgebieden worden verkleind, en of leefgebieden van waardevolle soorten kleiner worden en versnipperd raken (zie
ook barrierewerking);
• vergroting of vermindering van barrierewerking van de dijk voor faunapopulaties, mede in relatie tot de verkeersfunctie en gebruikte afrasteringen.
Voor elk van deze effecten moet worden nagegaan, waar deze zullen optreden en
naar verwachting leiden tot een verandering van natuurwaarden.
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4.5

Cultuurhistortsche aspecten
Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
Bij het beschrijven van de cultuurhistorische aspecten dient verband te worden
gelegd met de ontstaansgeschiedenis van het gebied en van de IJsselbandijk. In
het MER dienen de voorkomende cultuurhistorische elementen en structuren
beschreven en gewaardeerd te worden. In dit dijktraject vraagt de Commissie
aandacht voor: woningen. dijkprofiel. bestaande en dichtgeworpen kolken.
strangen en archeologische terreinen4 ].
De cultuurhistorische aspecten dienen zoveel mogelijk in onderling verb and en
in verband met de landschappelijke aspecten te worden beschouwd.
Gevolgen voor het milieu
Per alternatief dient te worden aangegeven welke patronen en elementen verloren gaan of worden aangetast. wat de waarde daarvan is en wat ervoor in de
plaats komt.

4.6

Landschappelijke aspecten
Bestaande toe stand en autonome ontwlkkeling
De beschrijving van de bestaande toestand dient te zijn gebaseerd op een visie
op de bestaande en gewenste toekomsttge functie van de dijk tussen het binnen- en buitendijkse gebied. De dijk vormt de grens tussen het binnen- en buitendijkse gebied .
Gevolgen voor het mUieu
Aangezien de gevolgen voor ecologische en cultuurhistorische aspecten apart
worden benoemd. beperkt deze paragraaf zich tot de ruimtelijk-visuele gevolgen
van de dijkverbetering.
De bij de bestaande situatie genoemde kenmerken dienen als referentie om te
kunnen beoordelen of de dijkverbetering een aantasting of verbetering van de
landschappelijke beleving kan inhouden.
Mogelijke toetsingscriteria hiervoor zijn:
• blijft de dijk een smalle grens. waar twee contrasterende gebieden aanwezig
zijn;
• blijft de dijk als zelfstandig Iandschappelijk element herkenbaar ten opzichte van zijn omgeving;
• bezit het Iengteprofiel van de dijk contlnuiteit. waar de omgeving dat ook
heeft.
Om de veranderingen inzichtelijk te maken kunnen op relevante plekken (brede) dwarsdoorsnedes gepresenteerd worden. waaruit het verschil tussen de
huidige en de toekomstige situatie zichtbaar wordt.

4

Z1e bijlage 4, inspraakreactlenr. 1.
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4.7

Woon- en leefmilieu
Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
• ligging van huizen met percelen ten opzichte van het dijk1ichaam;
• bestaande verkeersfuncties van de dijk waar woningen zijn gelegen.
Gevolgen voor het milieu
• situaties, waar de dijk in tuinen en/of belangrijk dichter tegen wOningen
aan komt te liggen;
• wijziging van de verkeersfunctie van de dijk en de betekenis daarvan voor de
omwonenden;
• (verkeers)hinder tijdens de aanlegperiode.

5.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN

De milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de verschillende alternatieven moeten worden vergeleken met de bestaande toestand en de relevante autonome ontwikkeling van het milieu. Bij deze vergelijking moeten ook de actuele
normen en streefwaarden van het milieubeleid worden beschouwd.
Aandachtspunten bij dit onderdeel van het op te stellen MER zijn verder:
• een voorkeursvolgorde van de alternatieven per milieu-aspect;
• de mate waarin de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven zijn doel kan
verwezenlijken.
Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de globale kostenaspecten van
de in beschouwing genomen alternatieven worden betrokken. Dit is in het kader van m.e.r. wel1swaar niet verplicht, maar kan de besluitvorming meer inzichtelijk maken.

6.

LEEMTEN IN KENNIS

In het MER moet worden aangegeven welke van de gevraagde informatie niet
kan worden geleverd en waardoor dit wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld vanwege
onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden of andere
kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden. Ook de betekenis van deze leemten voor de besluitvorming moet worden aangegeven.
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7.

SAMENVATTlNG VAN BET MER

In de samenvatting van bet MER zal kort en overzicbtelijk de kern van de beJangrijkste onderdelen van het MER moeten worden weergegeven. De samenvatting client aan het bevoegd gezag en aan een zo breed mogelijk pubJiek voldoende inzicht te geven voor de beoordeling vanhet MER en van de daarin bescbreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de beschreyen alternatieven.

8.

VORM EN PRESENTATIE VAN BET MER
In verband hiermee beveelt de Commissie aan:
• bet MER beknopt van opzet te houden;
• afwijkingen van de richtlijnen te motiveren:
• kaarten en kaartmateriaal van voldoende scbaal waarop onder andere de relevante verscbillen (in milieugevolgen) tussen de locaties zichtbaar worden.
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BLJLAGEI
Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 25 oktober 1994 wa.arln de Commissie
in de gelegenbeid wordt gesteld om advles ait te brengen
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dossier
kopie 1133r :

- 25 oktober 1994
- MW94. 67405-6082019
-p
-Verbetering rechter IJsselbandijk, dijkvak
Rijksweg (A 12)-Lathum (dp 220-259), in de gemeenten
Duiven, westervoort en Angerlo; Startnotitie

Op 13 oktober 1994 hebben wij van de dijkstoel van het po1derdistrict
Rijn en IJssel de Startnotitie milieu-effectrapportage ontvangen
betreffende de verbetering van de rechter IJ&selbandijk tUIsen
dijkpaal 220 en dijkpaal 259 (het dijkvak Rijksweg (A 12)-Lathum),
gelegen in de gemeenten Duiven, westervoort en Angerlo.

Het Milieu-effectrapport (MER) za1 deel gaan uitmaken van de te zijner
tijd door de dijkstoel bij on& in te dienen aanvraag tot goedkeuring
van het voor het bovenvermelde dijkvak op te stellen dijkverbeteringsplan ingevolge het bepaalde in artikel 33 van de Waterstaatswet 1900.
Het initiatief wordt bekendgemaakt in de pers en in de Nederlandse
Staatscourant (zie bijgevoegde bekendmaking).
Wij verzoeken u om uw advieB voor r!chtlijnen v~~r het MER uit te
brengen binnen negen weken na de bekendmaking van da Btartnotitie,
derhalve voor 20 januari 1995.
Wij, verzoeken u daarbij bovenstaand briefnummer te vermelden.
Het verzoek van de dijkstoal d.d. 12 oktober 1994, kenmerk 94/2487 en
de startnotitie alsmede de bekendmaking hebben wij alB let bijlagen in
vijfvoud toegevoegd.
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Openbare keDDisgeving van de startnotltle In Staatscourant nr. 222
d.d. 17 november 1994
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ProjectgegeveDs
Initiatiefnemer: dijkstoel Polderdistrict Rijn en IJssel
Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Besluit: goedkeuring van het definitief dijkverbeteringsplan volgens artikel 33 van de Waterstaatswet 1900
Categorle Besluit m.e.r.: 12.1
Activiteit: De ontwikkeling van een dijkverbeteringsplan voor het dijkvak Rijksweg 12-Lathum, Dijkpaal220-259.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 17 november 1994
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 januari 1995
Samenstelling van de werkgroep:
if. C. van der Giessen
if. L. van Nieuwenhuijze

drs. J. Renes
dr. K.V. Sykora
if. K.H. Veldhuis (voorzitter)

Secretarls van de werkgroep: mr. R.J. Sielcken.
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Lljst van inspraakreactiea en adviezen

nr.

datum

persoon of instantie

pl88ts

datum van
ontvangst
Cleo m.e.r.

l.

941213

Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

Amersfoort

941220

2.

941213

B&W gemeente Duiven

Duiven

950104

3.

941227

B&W gemeente Westervoort

Westervoort

950109

