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Persbericht  

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het project 

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard de ‘meekoppelkansen’ van de dijkver-

sterking te verkennen. Het gaat dan om kansen voor andere ruimtelijke functies, 

zoals verkeer, natuur en landschap, die het hoogheemraadschap samen met an-

dere partijen kan oppakken.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 Provinciale Staten van Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De dijk langs de Hollandsche IJssel voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. 

Daarom zoekt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar op-

lossingen om de Krimpenerwaard te beschermen. Voordat er besloten wordt over de 

maatregelen aan de dijk stelt het hoogheemraadschap een milieueffectrapport op. De 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd 

over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie m.e.r. adviseert om de ontwikkelingen van de stormvloedkering Holland-

sche IJssel, het waterpeil op de IJssel en het polderpeil in de Krimpenerwaard te be-

schrijven en aan te geven wat deze betekenen voor het project Krachtige IJsseldijken. 

De dijk is niet alleen belangrijk voor de waterveiligheid, maar ook voor het landschap, 

het verkeer en de natuur. Daarom adviseert de Commissie om bij de verkenning naar 

de mogelijkheden van dijkversterking direct rekening te houden met deze ruimtelijke 

functies. 

 

De Commissie adviseert nu over de eerste fase van het milieueffectrapport. Zodra deze 

fase is afgerond en het hoogheemraadschap een voorkeursalternatief heeft gekozen, 

zal de Commissie het rapport eerste fase toetsen en een advies geven over de verdere 

uitwerking in de tweede fase van het project.  
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