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Oordeel over het MER 
Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om de primaire waterkering aan de 
oostelijke zijde van het Eiland van Dordrecht te verbeteren. Toetsing heeft uitgewezen dat de 
hier aanwezige waterkering niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot 
veiligheid. Het betreft (delen van) de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk. Voor het besluit 
over het projectplan is een milieueffectrapport opgesteld.  
 
De Commissie1 is van oordeel dat in het MER de essentiële milieu-informatie aanwezig is 
voor het besluit over het projectplan.  

 
De Commissie prijst de gedegen wijze waarmee het waterschap basisinformatie heeft ver-
gaard over de bodemgesteldheid, de (geo)hydrologie en alle relevante omgevingskenmerken. 
Dit heeft geleid tot een goed rapport waarin de effecten van de alternatieven en varianten in 
detail zijn uitgewerkt. Ondanks de lijvige omvang is het rapport goed leesbaar door de geko-
zen structuur, illustraties en kaartmateriaal.  
 
Uit de effectbeschrijving van de alternatieven blijkt dat buitendijks gerichte alternatieven 
zoals buitenwaartse asverschuiving een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoel-
stellingen van het Natura 2000 gebied ‘De Biesbosch’ en de ecologische hoofdstructuur. Voor 
het meest milieuvriendelijke alternatief is daarom gezocht naar alternatieven in combinatie 
met mitigerende maatregelen waarbij de veiligheidsdoelstellingen bereikt worden en het 
ruimtebeslag op het Natura 2000-gebied ‘De Biesbosch’ en de gevolgen voor bestaande be-
bouwing zo veel mogelijk vermeden worden. Deze effecten zijn bij de buitendijk afgewogen 
tegen het ruimtebeslag op landbouwgrond. Met de aanleg van een kwelscherm is dit effect op 
de landbouw te verkleinen.  
 
De scope van het dijkversterkingsproject is in 2010 verkleind van 8,4 naar 6,1 kilometer. 
Mocht in een volgende toetsronde blijken dat het resterende 2,3 kilometer van de Buitendijk 
alsnog wordt afgekeurd, dan kan het MER logischerwijs niet als basis voor de effectbeschrij-
ving dienen van de versterking van dit dijkdeel. 
 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 



 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Waterschap Hollandse Delta 
 
Bevoegd gezag: Waterschap Hollandse Delta 
 
Besluit: vaststellen van het projectplan conform de Waterwet 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C00.2 
 
Activiteit: Het verbeteren van de primaire waterkering aan de oostelijke zijde van het Eiland 
van Dordrecht (Wantijdijk, Zeedijk en Buitendijk) om te voldoen aan de wettelijke gestelde 
eisen met betrekking tot de veiligheid. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in de Staatscourant van: 28 januari 2009 
adviesaanvraag: 27 januari 2009 
ter inzage legging: 2 februari t/m 2 maart 2009 
richtlijnenadvies uitgebracht: 31 maart 2009 
inhoudseisen vastgesteld: 23 april 2009 
kennisgeving MER in De stem van Dordt van 25 juli 2012 en in de Staatscourant van 27 juli 
2012  
ter inzage legging MER: 24 juli t/m 5 september 2012  
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 23 juli 2012 
toetsingsadvies uitgebracht: 20 september 2012 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
Ir. J.H.J. van der Gun 
Ir. B. Barten (secretaris) 
M.A.J. van der Tas (voorzitter) 
Ir. R.F. de Vries 
Drs. H.A.T.M. van Wezel 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 



 

 

 

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  
• (2217-31) Projectnota/MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht (26 maart 2012) 
• (2217-32) Ontwerp projectplan Dijkversterking Eiland van Dordrecht (27 maart 2012) 
• (2217-33) Technisch achtergrondrapport t.b.v. projectplan Dijkversterking Eiland van 

Dordrecht (9 november 2011) 
 
De Commissie heeft kennis genomen van 13 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 12 
september 2012 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant 
voor m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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