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Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffectrapport
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Geacht College,

Naar aanleiding van uw brief (WB/2003/6180) d.d. 15 januari 2004 inzake de Startno-
titie/MER voor het project Dijkverbetering IJsselmuiden – Genemuiden en het toesturen
van de Startnotitie/MER kan de Commissie u het volgende meedelen.

Tijdens het locatiebezoek d.d. 3 maart 2004 heeft de Commissie uitgebreid kennis kun-
nen nemen van alle geplande dijkverbeteringen voor de Kamperzeedijk en heeft het hele
dijktracé zelf ter plaatse bekeken.

De Commissie heeft kennis genomen van de inhoud van de Startnotitie/MER voor dit
project, inclusief de bijlagen. De in de Startnotitie/MER opgenomen m.e.r.-informatie is
door de Commissie getoetst. De Commissie is van mening dat de gepresenteerde infor-
matie bijna volledig is en het geeft een correcte weergave van de ingrepen en de mogelij-
ke milieueffecten daarvan.

De Commissie heeft van het bevoegd gezag geen inspraakreacties ontvangen.

Op één onderdeel uit de Startnotitie/MER heeft de Commissie enkele opmerkingen. Dit
betreft het onderdeel natuur, flora & fauna. Alleen voor dit aspect geeft de Commissie
het volgende richtlijnenadvies:
Ten aanzien van natuur dienen de (mogelijke) effecten op het nabijgelegen Vogelricht-
lijngebied zo concreet mogelijk te worden beschreven en het verdient aanbeveling om
daar de conclusie aan te verbinden of er al dan niet sprake zal kunnen zijn van signifi-
cante gevolgen, zoals bedoeld in artikel 6 en artikel 7 van de Habitatrichtlijn.
Ten aanzien van de flora & fauna is met name van belang wat er uit de voorgenomen
inventarisatie komt en in het bijzonder welke (bijzondere) planten er voorkomen op de
dijkonderdelen – inclusief de dijkvoet - waar klei op aangebracht zal gaan worden. Om-
dat een ontheffingsaanvraag op grond van de Flora- en faunawet waarschijnlijk nodig
zal zijn, kan die informatie ook – indien gewenst – in het MER opgenomen worden.
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Deze aanvullende informatie samen met de Startnotitie/MER vormen het uiteindelijke
MER en het definitieve MER moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals geformuleerd in
artikel 7.10 van de Wet milieubeheer.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

drs. H.G. Ouwerkerk
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Dijkverbetering IJsselmuiden – Genemuiden
(Kamperzeedijk)







BIJLAGEN

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Dijk-
verbetering
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(bijlagen 1 t/m 3)





BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 januari 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen





BIJLAGE 2

Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 9 d.d. 15 januari 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag: Provincie Overijssel

Besluit: vaststelling Dijkverbeteringsplan IJsselmuiden - Genemuiden

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C12.2

Activiteit: dijkverbeteringsproject voor een dijktracé met een lengte van 9
km, waarbij sprake is van een beperkt aantal ingrepen op enkele plekken

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 20 januari 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 maart 2004

Bijzonderheden: er is gewerkt met de Startnotitie/MER-methode, oftewel de
in de Startnotitie geleverde informatie is getoetst als ware het een MER. Er
hoeft alleen op het onderdeel natuur, flora & fauna met aanvullende informa-
tie gekomen te worden.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. H. Dijkstra
drs. J.A.A.M. Leemans
ir. D.C. van Ooijen
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep:
mr. S. Pieters





Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Dijkverbete-
ring IJsselmuiden ─ Genemuiden (Kamperzeedijk)

Het Waterschap Groot Salland gaat een dijkverbeteringsplan opstellen
voor het dijkvak IJsselmuiden – Genemuiden over een afstand van 9
km. Er zal sprake zijn van verschillende ingrepen op een beperkt
aantal plaatsen. Er is gewerkt met een Startnotitie/MER en de Com-
missie heeft de informatie in de Startnotitie getoetst als ware het een
MER. Slechts op één onderdeel behoeft de Startnotitie/MER een aan-
vulling en dat betrof de informatie over natuur, flora & fauna.
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