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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
 
Kan dijkversterking Hollandsche IJssel verder be-
perkt worden? 
 
Om vast te stellen hoeveel dijkversterking langs de Hollandsche IJssel nodig is, 

moeten alle oplossingen waarmee aan de eisen voor waterveiligheid kan worden 

voldaan onderzocht worden. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies aan de provincie Zuid-Holland. De provincie had de Commis-

sie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport 

voor de dijkversterking ‘Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard’.  

 

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 Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieueffecten onderzocht in een mi-

lieueffectrapport.  

 

In de eerste fase van het project is een voorkeursoplossing gekozen voor de dijkver-

sterking. Deze oplossing wordt nu uitgewerkt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen 

nodig zijn om omgevingseffecten te beperken of te voorkomen. De Commissie vindt 

echter dat eerst een nadere onderbouwing van de voorkeursoplossing nodig is. 

 

Vanwege de bebouwing op en langs de dijk is er weinig ruimte voor dijkversterking. Het 

project heeft veel impact op de omgeving. Daarom adviseert de Commissie om in het 

milieueffectrapport alle mogelijkheden te onderzoeken om aan de normen voor de wa-

terveiligheid te voldoen. Vooral de ‘voordeursoplossing’, met mogelijke maatregelen 

aan de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, is daarbij van belang. Dit moet dui-

delijk maken in hoeverre de dijkversterking beperkt kan blijven. Verder adviseert de 

Commissie om in het rapport mogelijke oplossingen beschrijven voor knelpunten voor 

bereikbaarheid, verkeersveiligheid, landschap en natuur. 

 

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

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 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

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

