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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil de Hollandsche IJsseldijk 

bij de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel over een lengte van circa 400 meter versterken. 

Uit de periodieke keuring volgens de Waterwet is gebleken dat de primaire waterkering niet 

voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. De noodzakelijke aanpassingen worden uitge-

werkt in een projectplan conform de Waterwet. Voor de besluitvorming hierover is een mili-

eueffectrapport (MER) opgesteld. Coördinerend bevoegd gezag voor deze procedure zijn Ge-

deputeerde Staten van Zuid-Holland. 

 

In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 

zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 

 

De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te 

kunnen nemen over het projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

 

Het MER is uitgebreid en compleet. In het MER zijn in alternatieven, varianten en maatregelen 

de volledige mogelijkheden voor de aanleg van een dijk in deze complexe stedelijke omge-

ving goed uitgewerkt. Voor het merendeel van de milieuthema’s blijken de verschillen in de 

effecten tussen de alternatieven en varianten gering te zijn. Voor de verschillende milieu-

thema’s zijn de effectbeoordelingen evenwichtig en voor de besluitvorming voldoende gede-

tailleerd uitgewerkt. Het voorkeursalternatief is op heldere en navolgbare wijze tot stand ge-

komen.  

 

Gezien de ligging van de dijk tussen aanwezige bebouwing en de waterbouwkundige eisen 

waren de mogelijkheden voor oplossingen gering. Uit het MER blijkt dat ondanks deze beper-

kingen het voorkeursalternatief positief scoort op met name natuur en cultuurhistorie (met 

uitzondering van het deels verdwijnen van de buitenste slotgracht en het plantsoen2). Het 

voorkeursalternatief wordt in het MER een negatieve score voor waterbouwkundige aspecten 

gegeven ten opzichte van een versterking in grond; naar oordeel van de Commissie is dit 

echter onterecht, aangezien in het plangebied een standaardoplossing in grond nu en in de 

toekomst niet haalbaar zal zijn. In toekomstige gevallen zal het ook uitsluitend kunnen gaan 

om maatwerk-, dan wel uitgekiende oplossingen om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te 

voorkomen. De Commissie heeft waardering voor het betrekken van omwonenden en andere 

belanghebbenden bij de keuze voor het voorkeursalternatief.  

 

 

                                                                        

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in bij-

lage 1 bij dit advies of op  www.commissiemer.nl . 
2  In diverse zienswijzen wordt ook aandacht gevraagd voor het verdwijnen van een deel van de slotgracht en het plant-

soen. Het MER beschrijft deze effecten correct. 

http://www.commissiemer.nl/


 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 

 

Besluit: vaststellen of wijzigen van een projectplan voor een dijkversterking 

 

Categorie Besluit m.e.r.: D3.2 waterkering, dijk 

 

Activiteit: het versterken van de dijk bij de Dorpsstraat in Capelle aan de IJssel, zodat deze 

aan de veiligheidsnormen voldoet 

 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in diverse huis aan huis kranten van 23 mei 2012  

ter inzage legging informatie over het voornemen: 23 mei t/m 4 juli 2012  

adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 24 mei 2012  

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 9 juli 2012  

inhoudseisen vastgesteld: 14 januari 2013 

kennisgeving MER in de Staatscourant van: 27 augustus 2014 

ter inzage legging MER: 28 augustus t/m 8 oktober 2014  

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 22 augustus 2014 

toetsingsadvies uitgebracht: 16 oktober 2014 

 

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: 

mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 

ir. J.H.J. van der Gun 

dr. J. Renes 

drs. W. Smal (werkgroepsecretaris) 

 

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 Capelle aan den IJssel, 8 mei 2014 

 ontwerp-projectplan Dijkversterking Capelle, 15 juli 2014 

 

De Commissie heeft kennis genomen van 5 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 9 ok-

tober 2014 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor 

m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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