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Geacht College,

Bij brief van 20 mei 20031 heeft uw College de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) gevraagd om advies uit te brengen over de hiervoor genoemde Oplegnotitie. De
Oplegnotitie d.d. 17 april 2003 heeft van 28 mei 2003 tot en met 25 juni 2003 ter inzage
gelegen2. De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties3.

De Commissie voor de m.e.r.4 heeft de Aanvulling op de Projectnota/MER Dijkversterkingen
IJsselmeerdijken Oostelijk Flevoland d.d. 17 april 2003 (zoals later gewijzigd op 26 juni
2003) – tevens genoemd de Oplegnotitie - ontvangen. Omdat in de notitie van 17 april jl. met
name geen meest milieuvriendelijk alternatief was uitgewerkt, diende er een aanpassing
plaats te vinden en wel in de vorm van een nieuwe Oplegnotitie d.d. 26 juni 2003. Op basis
van de Oplegnotitie d.d. 26 juni 2003, alsmede uitgaande van de oorspronkelijke Project-
nota/MER (waar deze notitie een aanvulling op vormt) is de Commissie van mening dat alle
essentiële informatie ten behoeve van de besluitvorming aanwezig is.

De Commissie wil nog op twee zaken wijzen:
• Ten aanzien van het MMA had in het MER aandacht besteed moeten worden aan bi n-

nendijkse kwel en de kansen voor natuurontwikkeling daardoor. Deze kansen kunnen
door het bevoegd gezag nog steeds benut worden en hier zou bij de definitieve besluit-
vorming aandacht aan besteed kunnen worden.

• Het definitief ontwerp behandelt het dijkvak tussen 17,5 km en 32 km, terwijl de Opleg-
notitie het dijkvak 17,5 km tot en met 34,68 km noemt. De Commissie gaat er voor het
laatste gedeelte (van 32 km tot en met 34,68 km) vanuit dat er geen maatregelen getrof-
fen worden.

                                                
1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 4.
4 Voor de samenstelling van de werkgroep, zie bijlage 3.
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Tevens adviseert de Commissie om de gewijzigde notitie d.d. 26 juni 2003, voordat het
definitieve besluit wordt genomen, openbaar te maken.

Wij hopen u met dit toetsingsadvies en onze opmerkingen van dienst te zijn geweest.

Namens de Commissie voor de m.e.r.

Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
voorzitter van de werkgroep Dijkversterkingen
IJsselmeerdijken Oostelijk Flevoland


