22 september 2022
Persbericht

Milieueffecten versterking Standhazensedijk goed
in beeld
De milieueffecten van versterking van de Standhazensedijk in Drimmelen zijn
goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Waterschap Brabantse Delta
had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Waterschap Brabantse Delta wil de Standhazensedijk in Drimmelen versterken, omdat
een deel van de dijk niet meer aan de waterveiligheidsnormen voldoet. Water dat onder
de dijk door stroomt neemt zand mee en zorgt voor verzwakking van de dijk. Om de
milieugevolgen van de dijkversterking goed mee te wegen bij de besluitvorming is een
milieueffectrapport opgesteld.
Voor de versterking van het 730 meter lange dijktraject beschrijft het milieueffectrapport
drie mogelijke oplossingen. De milieueffecten daarvan zijn beperkt en de verschillen
klein. Elke oplossing geeft tijdelijk enige hinder voor de omgeving en licht negatieve
effecten voor natuur. Het waterschap kiest voor een kunststof schermconstructie in de
binnenberm van de dijk als voorkeursoplossing. Dit wordt in de volgende fase verder
uitgewerkt. In die fase wordt ook gekeken naar maatregelen om negatieve effecten voor
de natuur te verzachten en naar kansen voor natuurversterking.
De Commissie adviseert om de komende tijd de waterveiligheid van de dijk goed te
monitoren, zodat eventueel tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden als de dijk
verder verzwakt. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de aansluiting op naastgelegen dijktrajecten, in verband met toekomstige versterkingsmaatregelen.
----------------------------------------------------------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 Brabantse Delta - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76.

