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Milieueffectrapport versterking IJsselmeerdijk
toont voordelen vooroeveroplossing
Het milieueffectrapport voor versterking van de IJsselmeerdijk laat goed de voordelen van aanleg van vooroevers in het IJsselmeer zien boven versterking van de
dijk zelf. Alleen de effecten op archeologie zijn nog niet voldoende in beeld. Dat
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport.
Het Waterschap Zuiderzeeland had de Commissie gevraagd de inhoud van het
rapport te beoordelen.
Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug versterken, om de lager gelegen Flevopolder te beschermen. Het waterschap heeft
daarnaast doelen gesteld voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport dat door de Commissie is beoordeeld vergelijkt de
effecten van verschillende oplossingen. Het waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In de volgende fase volgt het gedetailleerde ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.
Voor het traject Baaidijk blijken alleen maatregelen aan de dijkbekleding nodig. Voor
het traject Meerdijk zijn vier oplossingen vergeleken, waarna de oplossing met vooroevers in het IJsselmeer en behoud van de bestaande dijk is gekozen. Deze oplossing
scoort het beste op waterveiligheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit en biedt vooral kansen voor biodiversiteit.
De conclusie in het milieueffectrapport dat de effecten op archeologische waarden verwaarloosbaar zijn is onvoldoende onderbouwd, zegt de Commissie. De aanleg van de
vooroeverdam kan negatieve effecten hebben, omdat deze in de bodem moet worden
ingegraven. De Commissie adviseert het rapport op dit onderdeel aan te vullen voordat
het besluit over het voorkeursalternatief wordt genomen. Het waterschap neemt deze
aanbeveling over en laat het aangevulde rapport opnieuw door de Commissie beoordelen.
----------------------------------------------------------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
het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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