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1. Oordeel over het MER 
Waterschap Hollandse Delta (WSHD) is van plan om delen van de primaire waterkering aan de 
westzijde van het Spui die niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen, te versterken. Het 
versterkingsproject is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk. De 
noodzakelijke aanpassingen worden uitgewerkt in een ontwerp-projectplan. Voor de besluit-
vorming over dit plan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag. 
   
De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’) 1 is van oordeel dat alle essentiële in-
formatie in het MER aanwezig is om het milieubelang mee te laten wegen in de besluitvor-
ming over het projectplan.  
 
Het MER geeft een uitvoerig en compleet beeld van de effecten van het voornemen en de 
alternatieven die zijn onderzocht. Een heldere beschrijving is gegeven van de gevolgen van 
de dijkversterking voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ook de gevolgen 
voor de natuur (Natura 2000, EHS en soorten) zijn navolgbaar beschreven, evenals de kansen 
voor natuurontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 2 van dit advies worden enkele aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject.  

2. Aanbevelingen voor het vervolgproces 
De Commissie hoopt met onderstaande aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de kwali-
teit van de verdere besluitvorming.  

2.1 Landschappelijke kwaliteit 
Het plan behelst de versterking van losse stukken dijk langs het Spui tussen Zuidland (ge-
meente Bernisse) en Spijkenisse. Door de afwisseling van versterkte en niet-versterkte stuk-
ken ontstaat discontinuïteit in de vormgeving van de dijk. 
 

• De Commissie adviseert aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn om meer con-
tinuïteit in de vormgeving van de gehele dijk te realiseren dan wel de overgangen van 
versterkte en niet versterkte dijkdelen te ‘verzachten’.  

 
Tussen de bermen en de sloten wordt standaard een beheersstrook van 4 meter breed aan-
gehouden voor onderhoud van de waterkering en de sloot. Mede door deze eis moeten ver-
schillende sloten verlegd worden.  

                                                           

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. 
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• De Commissie adviseert na te gaan of deze slootverleggingen kunnen worden be-
perkt door het loslaten van genoemde eis. De landschappelijke kwaliteit kan hierdoor 
wellicht worden vergroot. 

 



 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Waterschap Hollandse Delta  
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland 
 
Besluit: Vaststellen van het dijkverbeteringsplan 
 
Categorie Besluit m.e.r.: D 12.1 
 
Activiteit: Versterken van delen van de primaire waterkering aan de westzijde van het Spui. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in Staatscourant van: 8 september 2010 
ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 13 september t/m 11 oktober 
2010 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 6 september 2010 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 29 oktober 2010 
inhoudseisen vastgesteld: 26 november 2010 
kennisgeving MER in Staatscourant van: 18 september 2013 
ter inzage legging MER: 23 september tot en met 28 oktober 2013 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 26 september 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 19 november 2013 
 
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: 
dhr. dr. G.P.J. Draaijers (secretaris) 
dhr. ir. C. van der Giessen 
dhr. dr. J. Renes 
dhr. drs. L.H.J. Verheijen (voorzitter) 
dhr. dr. N.P.J. de Vries 
 
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:  
• Projectnota / MER Dijkversterking Spui West, Tauw, Arcadis, Fugro, Waterschap Holland-

se Delta, 6 juni 2013 
• Ontwerp projectplan Tauw, Arcadis, Fugro, Waterschap Hollandse Delta, 31 juli 2013 

 
De Commissie heeft kennis genomen van 6 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 5 
november van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor 
m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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