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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2908  
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 06-310 464 79. 
 

Persbericht: Versterking Houtribdijk  

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de versterking van de 

Houtribdijk en benodigde ontgronding beoordeeld. De Commissie concludeert 

dat de effecten van de benodigde ontgrondingen op de Kuifeenden nog niet goed 

zijn beschreven. Zij adviseert mitigerende maatregelen uit te werken om deze ef-

fecten te voorkomen. 

 

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 minister van Infrastructuur en Milieu en de Gedeputeerde Staten van Flevoland en Noord-Holland - besluit 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De Houtribdijk ligt tussen Enkhuizen en Lelystad. Rijkswaterstaat wil de dijk versterken 

omdat hij niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Voorafgaand aan dit be-

sluit zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De minister van Infrastructuur en Milieu en de provincies Flevoland en Noord-Holland 

hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Uit het MER en de Passende beoordeling blijkt dat in augustus en september grote 

aantallen ruiende Kuifeenden in het gebied zitten waar de ontgrondingen zijn gepland.  

Deze vogels kunnen in deze periode niet vliegen en zijn daarom afhankelijk van voedsel 

in de directe omgeving. Door de ontgrondingen zal een deel van het foerageergebied,  

waar de eenden hun voedsel vinden, verdwijnen. Hoe groot de negatieve effecten kun-

nen zijn op de Kuifeenden is echter niet helemaal duidelijk. Ook ontbreekt informatie 

over maatregelen die kunnen worden genomen om deze negatieve effecten te voorko-

men.  

De Commissie adviseert deze informatie uit te werken in een aanvulling op het Milieu-

effectrapport. Daarna kan het bevoegd gezag een besluit nemen over de ontgrondingen 

ten behoeve van de versterking van de dijk. Het coördinerend bevoegd gezag, de pro-

vincie Flevoland, heeft aangegeven dat zij het advies volgt.  
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