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ve van de besluitvorming over Verbetering westelijke IJsselbandijk, dijkvak Marsstraat-
't Schol, gemeente Voorst. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor
mingo Zij zal gaarne vememen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in 
dat de Commissie graag te zijner tijd het (ontwerp-)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

Verbetering westelijke IJsselbandijk, dijkvak Marsstraat - 't Schol, 

gemeente Voorst 

AdVies op grand van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport over 

Verbetering westelijke IJsselbandijk. dijkvak Marsstraat - 't Schol. gemeente Voorst, 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van de provtncie Gelderland door de Commissie voor 

de miUeueffectrapportage; namens deze, 

de werkgroep m.e.r. Verbetedng westelijke IJsselbandijk. dijkvak Marsstraat - 't Schol. 

gemeente Voorst. 

de secretaris de voorzitter 

drs. P.A. Kee 

Utrecht. 4 juni 1998 

s 
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1. INLEIDING 

Het waters chap Veluwe heeft het voornemen om het dijk.vak Marsstraat - 't 
Schol (dp 304,5 - 349,5) van de IJsselbandijk te verbeteren, met het oog op de 
veiligheid van de dijk tegen overstromingen. Het dijk.vak is gelegen langs de 
linkeroever van de IJssel in de gemeente Voorst. Ter ondersteuning van de be
sluitvorming over het dijk.verbeteringsplan ex artikel 7 van de Wet op de water
kering wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. 

Bij brief van 9 april 19981
] heeft de provincie Gelderland de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over 
het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 16 april 1998 ter in
zage gelegd2

). 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3) 
De werkgraep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken4

]. Voor zover relevant in het kader van het 
advies wordt er met voetnoten naar verwezen5]. 

Op grand van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER6

). zoals vastgesteld in december 1997; 
• op eventuele onjuistheden7

): 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8
). 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn 
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen. Tevens gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. 
Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over het 
dijk.verbeteringsplan ex: artikel 7 van de Wet op de waterkering. Is dat naar haar 
mening niet het geval dan is er sprake van een essent.t.ele tekortkoming. De 
Commissie zal dan adviseren om een aanvulling op te stellen. Overig~ tekort
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De 
Commissie beperkt zich in het advies tot de hoofdzaken en gaat niet in op 
onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

1 Zie biJlage 1. 

2 Zie biJlage 2. 

3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 

4 Wm, artikel 7.26, lid 2. 

5 Voor een overzicht van de reacties zie bijlage 4. 

6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

7 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

8 Wm, artikel 7.10. 
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3. 

3.1 

3.2 

taluds niet te worden verflauwd en blijft het herprafileren van de taluds een 
locale activiteit gericht op het voeren van een adequaat beheer, waarbij poten
ties voor behoud en ontwikkeling van stroomdalvegetaties maximaal worden 
benut. 

AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang 
zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking hebben op 
essentH!le tekortkomingen. De opmerkingen zijn niet van invloed op het hier
boven gegeven positieve oordeel. De Commissie hoopt met deze aanbevelingen 
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvonning. 

Verlies van genetisch materiaal door rooien haag 

In de altematieven wordt ter behoud van landschappelijke waarden de haag op 
de buitenkruinlijn vervangen door nieuwe aanplant op de binnenkruinlijn. Als 
gevolg van het raoien van de bestaande haag gaat oorspronkelijk ult de streek 
afkomstig en genetisch waardevol plantmatertaal verloren . 

• De Commissie adviseert om, indien verwijdering van deze haag op de buitenkruinlijn 
onvermijdelijk is, de oorspronkelijke planten over te plaatsen en/of door middel van stek
ken te vermeerderen en als nieuw plantmateriaal ter plaatse toe te passen. 

Monitoring 

Aangezien er nog weinig ervaring is opgedaan met het toepassen van damwan
den bij grate oude bomen of boomgroepen. is het moeilijk te voorspellen of de 
toepassing van een dergelijke constructie, ook op de langere termijn. het gewen
ste resultaat oplevert . 

• Om na te gaan of de aanwezigheid van een damwand in de ondergrond van invloed 
is op de vitaliteit van de bomen, beveelt de Commissie aan om hiervoor een monitoring
programma op te stellen. De monitoring zal gedurende een lange reeks van jaren moe
ten plaatsvinden. De meting~n kunnen mogelijk gelijktijdig plaatsvinden met de toetsing 
van de dijk in het kader van de Wet op de waterkering. die elke vijf jaar moet plaats
vinden. 
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BIJLAGEN 

bij het Toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport Verbetering 

westelijke IJ sselbandijk, 
dijkvak Marsstraat - It Schol, 

gemeente Voorst 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 9 april 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen 

.. -----~- - - - --------

Gedeput,_&t!_rd_e_S_ta~_el_' ___ _ _ *' GELD'ERLAND 

commissie voor de milieu-effectrapportage 
J?OS tLJUs 2345 
3500 Gil UTRECHT 

BII!.locb rlre .. 

MJf(rI..Il t 

II rf lllr~ 

fete/avo (026) 359 9/ " 

fete/uN (026) 359 94 80 

.. / . 
l .. .. 
'P'.,...:. " 

.- 9 april 1998 - 11W97 .. 27703-6082029 
olu:Jarwerl' 

Verbetering Hestelijke IJsselbandijk, dijkvak 
Marsstraat-'t Schol, in de gemeente Voorst 

f'o fJ~rjr= 

f'oIJt"n 9(}90 

0800 ax 1I1I~"" 1 

ll.ierbij zenden Hij u de projectnota/HER, het ont"'erp-dijkverbeteringsplan 
(met bijbehorende technische analyse en grondverHervingsbescheiden) voor 
de verbetering vall westelijke IJSselbandijk, dijkvak ~larsstraat-'t Schol 
(dp 304 .. 5-dp 349.5), in de gemeente Voorst .. 

Nij zullen de bij OilS college ingezonden inspraakreacties en adviezen ',an 
de Hettelijke adviseurs zo snel mogel.i.jk toezenden met het verzoek deze 
bij uy' advisering aan ons college te betrekken .. Wij vragen u ons zo snel 
als mogelijk doch uiterlijk 17 juni 1998 over de projectnota/MER advies 
uit te orengen. 
De .. in afschrift bijgevoegde - bekendmaking hiervan vindt pla,ats op 
15 april 1998 in enkele regionale en lokale kranten en de Staatscourant. 

Gedep~erde staten van Gelderl~ ~ 

~:YjJil; -(I ~~~,---=--=--
Commissarls '<:' '" ,./ )~iel: 
van de KOI,!.,\Jl~ j"n ~~ -- ~ 

hijlagen: 
projectnota MER (3x) 
ontI1erp-dijkverbeteringsplan, met bijbehorende t.echnj nche analyse en 
grondverwerving~bescheiden(3x) 
afschrift bekendmaking 

coil. -/ j 
code: BW/M98022G5 

Illnl-ldh'9C1 1hij dhr. F.E. van der Voort oomk;csnr. 359 B 8 61 

PosfblJlIl! BG9762 

IIBN+A1tfnO Amhcm 53 50 26 46J 

BNG 's-Gravenhage2850 10824 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 71 d .d. 15 april 1998 

BEKENDMAKING 
T e rinzageligging en openbare zitting 

Verbetering westelijke IJsselbandijk, dijkvak Marsstraat
't Schol, in de gemeente Voorst 

Via deze bekendmaking willen wij u op de hoagte stell"" van her voamemen tat dijkYerbelering en de gelegenhcid bieden hierap 
(e reageren. &j dit projea zijn meerdere overheden betrokken. Oaarom is a(gesproken dOl aile readies noar «n odres zullen 
worden verzond~. Ge<Jcput~de Stoten van Gelderfond vervullen die coordinerende rot. De besluitvonning over de verbetering 
von deze dijk gebeurt op ba.is van de Wet op de waterkering. -

Voor de verbetering van de de westeHjke Ijsselbandijk. 

dijkvak Mumraat-'[ Schol (dp 304.5-dpH9.5), gelege;, in de 

gemeente Voorst, heeft het W2terschap Vcluwe te 

Apddoom de proje«nowmilieu..,ffectrapport (MER) en 

het onrwerp.dijkverbeteringsplan ingediend. T evens heefc 
het waterschap aa.nvragen voor vergunningen e.d. ingediend 

bi; de betrokken overheden. Hierover nerne" zij 

a.fzonderlijk besluiten. 

Hc[ gaae om de volgende vergunnlngsaanvr.agen met het 
oog op de uitvoering van de dijkverbetering: 

• een vcrgunning op grond van de Rivierenwer 

(Rijkswaterstaat, direccie Oost·Nederland. diensckring 

IJ .. el); 
• cen vergunning op grond van de Wet veronereiniging 

oppcrvlakeewateren (Rijkswaeersuat. directie Oost· 

Nederland); 
.. ceo onthcffing van de verbodsbepalingen ingevolge de 

ar'tikelen 1~~,1~9,151en 153 van hetGelders 

Waterschapsregiement. zoals van toepassing verldaard in 
de overgangsbepalingen van hee Reglement voor de 

Gelderse Watersch'ppen (Waterschap Veluwe); 
.. cen kapvcrgunning op grond van de Verordening op hec 

bewaren van houcopsund van de gemeente Voorse 
(gemeente Veo,.,t); 

- eeo bouwvergunning op grond van de Woningwet voor 

het plaatsen van een damwandschenn (gemeenle Voorst); 
.. eeo aanlegvergunningop grond van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (gemeente VoorS!). 

T erinzageligging 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de bijbehorende 

projectnoulMER en de genoemde aanvragen, liggen v.an 
16 .pril 1998 tot en met 13 mei 1998 ter inuge in: 
.. hct waterschapshuis van het watcrschap Veluwe, 

Brinklaan 168 te Apeldoom, op werkdagen van 08.00 tot 
12.00 uur en verder in nader overleg, [el. (055) 527 22 42; 

.. hee gemeeneehuis van de gemeente VOOr5t (afdeling 

Wegen, Riolering en Groen), H.W. lordensweg 17 te 

Twello, op werkdagen van 08.30 [at 12. 15 uur en verder 
in nader overleg; 

.. her Huis der Provincie (gebouw Rijnstate. Projecthureau 

dijkverbetering Geldcrland, kamer 6.14), Markt II te 

Amhem, op werkdagen van 09.00 tot 12 .. 00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur en verder in nader overleg. 

tel. (026) 359 B8 61. 

__ p'rovincie 
GELDERLAND 

Indien u niet in staat bent tijdens kantooruren de ter Inuge 
gelegde sLUkken in te zien. dan kunt u conuct opnemen met 

het Projectbureau dijkver-betering van de provincie 
Gelde,1and (zie ondersuand teleCoonnummer). 

Schriftelijke zienswijzen 
Bij dit project zijn meerdere evcmcden betrokken. Oa3rom 

is afgesproken dar aile rcactics naar cen adres worden 

verzonden. U kunt cot en met 13 mei 1998 op cen of meer 

van de hiervoor gcnoemde ondcrdelen schrifeelijk reageren 

bij: 

Gedepueeerdc Staeen van Gelderland 
Dienst Milieu en Water 

Projectbureau dijkverbetering 

Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

Graag onder vermelding van nummer MW97.27703. Wij 

verzoeken u bovcndien bovenaan de brief aan te geven op 
welk ondcrdecl u reagecrt.. Overigens kan iedereen die . 

zienswijzen inbrengt verzoeken om zijn/haar persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken. 

Mondelinge zienswijze/openbare zitting 
Behalve schri(telijk kunt U ook mendeling reageren. 

Hiervoor warde op 23 april 1999 cen open bare zitting 

georganiseerd in het Oarpshuis Pompe, Dorpsscraat.041 ee 

Wilp. Vert.egenwoordigers van betrokken overheden zijn 

aanwczig om uw vragen te beantwoorden. De zilting begint 
om 19.30 uur. 

U worde verzocht loveel mogelijk gcbruik te maken yan 

dcze xilting, wann~er u uw zienswijze uitsluitend mondeling 
wilt indicnen. 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie over bovenvermeld 

dijkverbeteringsproject kunc u 2ich wenden tOt 

- hee waters chap Veluwe, de heer C. langelaan, 

tel. (055) 527 22 ~2; 

.. de provincie Gelderland. Projectbureau dijkverberering. 

de he.r F.E. van der Voor<. tel. (026) 359 B8 61. 

Arnhem. 9 april 1998 - nr. MW97.2770)·608202S 

GedepUleerde Slolen von Gelder/ond 
J. Kamminga - Commissor;s van de Koningin 
C Crosborn - griffier 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Waters chap Veluwe 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Besluit: dijkverbeteringsplan ex artikel 7 van de Wet op de waterkering 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C12.1 

Activiteit: Het bestuur van het Waters chap Veluwe heeft het voomemen om het dijkvak 
Marsstraat en 't Schol (dp 304,5 - 349,5) van de IJsselbandijk te verbeteren, met het oog op de 
veiligheid van de dijk tegen overstromingen. Het dijkvak is gelegen langs de linkeroever van de 
IJssel in de gemeente Voorst. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 13 augustus 1997 
richtlijnenadvies uitgebracht: 24 september 1997 
richtlijnen vastgesteld: 8 januari 1998 
bekendmaking MER: 15 april 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 4 juni 1998 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.H.J. van der Gun 
drs. J.A.A.M. Leemans 
ir. M.E. Voskens-Drijver 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. P.A. Kee. 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 980424 Ds. C.W. Srnit & Drs. H. Krornkarnp Wilp 980429 

2. 980513 Gelderse rnilieufederatie Arnhern 980518 

3. 980513 Advocaten van den Bosch/ van den Nijrnegen . 980518 
Broek narnens A. Heinen 

4. 980429 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Deventer 980518 
heer en Visserij 


