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Geacht college,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over de Dijkverbetering IJsselmuiden-Genemuiden
(Kamperzeedijk).
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.

Hoogachtend,

drs. H.G. Ouwerkerk
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Dijkverbetering IJsselmuiden-Genemuiden
(Kamperzeedijk)





Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Dijkverbetering IJsselmuiden-Genemuiden (Kamperzeedijk)

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Dijkverbetering IJsselmuiden-Genemuiden (Kamperzeedijk),

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel door de

Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Dijkverbetering IJsselmuiden-Genemuiden (Kamperzeedijk),

de secretaris de voorzitter

mr. S. Pieters drs. H.G. Ouwerkerk

Utrecht, 20 januari 2004
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1. INLEIDING

Het Waterschap Groot Salland heeft het voornemen om de Kamperzeedijk
tussen IJsselmuiden en Genemuiden te verbeteren en heeft daartoe een dijk-
verbeteringsplan gemaakt.

Bij brief  van 9 november 20041 heeft het College van Gedeputeerde Staten
van Overijssel de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gele-
genheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrap-
port (MER). Het MER is op 23 november 2004 ter inzage gelegd2.

De Startnotitie is destijds getoetst als ware het een MER. Slechts op één on-
derwerp – natuur, flora & fauna – behoefde de gepresenteerde informatie te
worden aangevuld.

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies 'de Commissie' genoemd.

De Commissie heeft kennis genomen van het feit dat er geen inspraakreacties
of adviezen bij het bevoegd gezag zijn binnengekomen4.

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
• aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 20 april 2004;
• op eventuele onjuistheden6;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7.

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit ter vast-
stelling van het dijkverbeteringsplan. Is dat naar haar mening niet het geval
dan betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren
tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies
opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelin-
gen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich
in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvol-
komenheden van ondergeschikt belang.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan.
5 Wm, artikel 7.23, lid 2.
6 Wm, artikel 7.23, lid 2.
7 Wm, artikel 7.10
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2. OORDEEL OVER HET MER
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is.

De Commissie heeft destijds de Startnotitie/MER getoetst en toen geconsta-
teerd dat daarin al voldoende informatie was opgenomen ten aanzien van het
merendeel van de belangrijkste milieugevolgen.

Alleen op één onderdeel was de Commissie van mening dat er nog aanvullen-
de informatie noodzakelijk was en dat betrof informatie over de gevolgen voor
de natuur, flora & fauna. Daarbij heeft de Commissie tevens op de wettelijke
vereisten gewezen die voortvloeien uit de artikelen 6 en 7 van de Habitatricht-
lijn en de Flora- en faunawet.

De informatie in het MER ten aanzien van natuur, flora & fauna is voldoende
voor de besluitvorming inzake het dijkverbeteringsplan.

De conclusie in het MER op pagina 18 en volgende dat er geen significante
gevolgen zullen optreden in de nabijgelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
wordt door de Commissie onderschreven, gezien de veelal tijdelijke en vooral
beperkte aard van de ingrepen en de afstand tot deze gebieden.

Echter, de conclusie op pagina 20 van het MER dat er geen ontheffing nodig
zal zijn op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) lijkt de Commissie geen
juiste. De meest laagdrempelige overtreding in de Ffw betreft het verontrusten
van beschermde diersoorten vanwege artikel 10 Ffw. Op grond van artikel 4
Ffw moet geconstateerd worden dat bijna alle gewervelde diersoorten be-
schermd zijn. Er kan derhalve al snel sprake zijn van mogelijke overtreding
van dit wetsartikel. Maar recentelijk zijn een aantal beschermde diersoorten
vrijgesteld van de noodzaak tot een ontheffingsaanvraag. Beoordeeld dient te
worden of door die recente vrijstelling een ontheffing al dan niet nodig zal zijn.
Hiertoe kan ook contact worden opgenomen met de instantie die voor een
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet verantwoordelijk is.

■ De Commissie wijst op het feit dat op basis van de informatie in het MER de con-
clusie dat er geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet hoeft te worden
aangevraagd mogelijk onjuist is. Niettemin is voor de besluitvorming voldoende infor-
matie in het MER aanwezig ten aanzien van de gevolgen voor de natuur, flora & fau-
na.
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 november 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van het milieueffectrapport
in Staatscourant nr. 223 d.d. 18 november 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag: Provincie Overijssel

Besluit: vaststelling Dijkverbeteringsplan IJsselmuiden - Genemuiden

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C12.2

Activiteit: dijkverbeteringsproject voor een dijktracé met een lengte van 9
km, waarbij sprake is van een beperkt aantal ingrepen op enkele plekken

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 20 januari 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 maart 2004
richtlijnen vastgesteld: 20 april 2004
kennisgeving MER: 18 november 2004
toetsingsadvies uitgebracht: 20 januari 2005

Bijzonderheden: er is gewerkt met de Startnotitie/MER-methode, oftewel de
in de Startnotitie geleverde informatie is getoetst als ware het een MER. Alleen
voor het onderdeel natuur, flora & fauna was aanvullende informatie doorza-
kelijk en die informatie is in het uiteindelijke MER ook in voldoende mate ge-
leverd.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. H. Dijkstra
drs. J.A.A.M. Leemans
ir. D.C. van Ooijen
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep:
mr. S. Pieters



Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkverbetering IJs-
selmuiden-Genemuiden (Kamperzeedijk)

Het MER voor het Dijkverbeteringsplan IJsselmuiden – Genemuiden
bevat alle essentiële informatie. De Commissie heeft gewezen op de
beoordeling of een ontheffingsaanvraag vanwege de Flora- en fauna-
wet noodzakelijk is.
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