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Maak opties voor versterking IJsselmeerdijk duidelijk in het milieueffectrapport
Onderzoek in het milieueffectrapport de verschillende opties voor de dijkversterking tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug. Dat adviseert de Commissie voor
de milieueffectrapportage aan de provincie Flevoland. Op die manier wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn om waterveiligheid, natuur en landschap samen
te brengen. Gedeputeerde Staten van Flevoland hadden de Commissie gevraagd
te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug, die de laag gelegen Flevopolder beschermt, versterken. Voordat over de dijkversterking wordt besloten, worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Flevoland heeft de Commissie om advies gevraagd over de
inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.
Het hoofddoel van de dijkversterking is hoogwaterveiligheid. De dijk ligt grotendeels
naast een beschermd natuurgebied en is landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Het is daardoor best een puzzel om hoogwaterveiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden samen te brengen in de dijkversterking. Een notitie van het
Waterschap beschrijft verschillende oplossingen. Een traditionele dijkversterking met
bijvoorbeeld strakke lijnen die passen bij het cultuurhistorische landschap, maar ook
een dijk met natuurlijke vooroevers waar de beschermde natuur van kan profiteren.
Maak in het milieueffectrapport zo duidelijk mogelijk welke opties er zijn waarbij rekening wordt gehouden met natuur, landschap en andere aspecten, adviseert de Commissie. En laat ook zien waarom opties afvallen of juist verder worden uitgewerkt.
----------------------------------------------------------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
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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