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Persbericht 

 
 
Maatregelen dijkversterking Hollandsche IJssel 
vragen nog meer onderbouwing 
 
Het milieueffectrapport voor de dijkversterking ‘Krachtige IJsseldijken Krimpe-

nerwaard’ besteedt veel aandacht aan het beperken van de milieueffecten. Maar 

nog onvoldoende duidelijk is waarom minder ingrijpende maatregelen niet moge-

lijk zijn. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over dit rapport. De provincie Zuid-Holland had de Commissie gevraagd de in-

houd van het rapport te beoordelen. 

 

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 beter te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland besluiten over het project, zijn de milieueffecten onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

Vanwege de bebouwing op en langs de dijk is er weinig ruimte. Daarom is voor het 

grootste deel van het traject gekozen voor een oplossing met ondergrondse damwan-

den. Het rapport besteedt veel aandacht aan het beperken van de omvang van de dijk-

versterking, om daarmee ook negatieve effecten op de omgeving te voorkomen. Zoals 

het verbeteren van de betrouwbaarheid van de stormvloedkering. Ook zijn oplossingen 

gevonden voor het behouden van bebouwing en beplanting.  

 

Het rapport maakt nog wel onvoldoende duidelijk waarom minder ingrijpende oplossin-

gen voor dijkverhoging en dijkstabiliteit niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van 

klei of andere materialen of het nog verder verbeteren van de stormvloedkering. Dit 

zorgt voor minder negatieve gevolgen voor de leefomgeving en het milieu.  

 

De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te 

nemen. De provincie neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde rapport op-

nieuw door de Commissie beoordelen. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3518
http://www.commissiemer.nl/

