30 juni 2016

Persbericht
Advies Commissie m.e.r. over dijkversterking Den Oever

Milieueffectrapport nu volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de dijkversterking Den
Oever opnieuw beoordeeld op de precieze inhoud van het project en op natuur.
Zij concludeert dat het rapport nu compleet is.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de waterkering in Den Oever, de
Havendijk, over een lengte van 900 meter versterken. Voordat Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Holland hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht
in een milieueffectrapport.
De Commissie m.e.r. toetste het milieueffectrapport eerder en adviseerde toen het rapport aan te passen met informatie over de precieze inhoud van het project en de effecten op natuur. Daarop is nieuwe informatie aangeleverd. Gedeputeerde Staten hebben
de Commissie gevraagd de aanvulling op het rapport te toetsen.
Het toetsingsadvies
Het rapport is omvangrijk en toch toegankelijk geschreven met een uitstekende samenvatting. Het rapport laat zien dat in de omgeving van Den Oever ook andere projecten
plaatsvinden, zoals de dijkversterking Afsluitdijk en aanpassingen aan de sluizen. In de
aanvulling is nu duidelijk omschreven welke dammen onder de dijkversterking Den Oever vallen en wat bij het project Afsluitdijk hoort. Daardoor is nu ook duidelijk geworden
dat de dammen die voor de Afsluitdijk op sterkte worden gebracht, altijd bijdragen aan
de veiligheid van de dijk bij Den Oever.
De Commissie vindt daarnaast dat nu de effecten op verstoringsgevoelige vogelsoorten
zoals de scholekster, waarvan een aanzienlijk deel van de landelijke populatie rust en
eet in de buurt van Den Oever, voldoende zijn onderzocht. Hierdoor is duidelijk dat deze
soorten niet teveel schade ondervinden door het voornemen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2396
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

