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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport   
Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu- 

effectrapport Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis, 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland door de Commissie voor de milieu-

effectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r.  

Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. J.M. Bremmer ir. N.G. Ketting 

Utrecht, 2 mei 2005 
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Aan Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB  LELYSTAD 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
MP/05.040249/L 22 maart 2005 1478-40/Br/wt 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over het MER Dijkver-
sterking De Blocq van Kuffeler-
Nijkerkersluis 

(030) 234 76 21 2 mei 2005 

Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-
Nijkerkersluis. 
Bij toetsing is gebleken dat de dijkvakken tussen het gemaal De Blocq van Kuffeler en 
de Nijkerkersluis aan alle veiligheidsnormen voldoen, met uitzondering van een viertal 
trajecten. Voor deze trajecten geldt dat de dijkbekleding onvoldoende stabiel is en moet 
worden aangepast of vervangen. Het MER dient als onderbouwend document bij de be-
sluitvorming over het dijkversterkingsplan. Bevoegd gezag voor de goedkeuring van dit 
plan is de provincie Flevoland. Initiatiefnemer is Rijkswaterstaat directie IJsselmeerge-
bied. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan.  
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie aan de richtlijnen van 
het MER1, zoals vastgesteld op 1 februari 2005, op eventuele onjuistheden2 en aan de 
wettelijke regels voor de inhoud van een MER3. De Commissie heeft geen inspraakreac-
ties ontvangen van de provincie Flevoland. 
 
Vanwege het weinig ingrijpende karakter van de versterkingsmaatregelen waren de mi-
lieueffecten reeds op voorhand in de startnotitie opgenomen. De Commissie heeft de 
startnotitie destijds beoordeeld als ware het een MER. Zij deed enkele suggesties om het 
MER te verbeteren en gaf aan dat een samenvatting deel diende uit te maken van het 
MER, maar kwam toen reeds tot de conclusie dat de essentiële informatie aanwezig was. 

                                                

1 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
2 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
3  Wm, artikel 7.10 
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Het gepubliceerde MER geeft geen aanleiding tot een andere conclusie. De Commissie is 
derhalve van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het dijkversterkings-
plan. 
   
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-
Nijkerkersluis 
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BIJLAGEN 

bij het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis 

(bijlagen 1 t/m 3) 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 maart 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 61 d.d. 30 maart 2005 



 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied 
    
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Besluit: Goedkeuring van het dijkversterkingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C12.1 
 
Activiteit: Versterking van het dijktraject De Blocq van Kuffeler- 
Nijkerkersluis 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 2 november 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 21 december 2004 
richtlijnen vastgesteld: 1 februari 2005 
kennisgeving MER: 29 maart 2005 
toetsingsadvies uitgebracht: 2 mei 2005 
 
Bijzonderheden:  
Vanwege het weinig ingrijpende karakter van de versterkingsmaatregelen wa-
rende milieueffecten reeds in de startnotitie opgenomen. Het MER is licht ge-
wijzigd ten opzichte van de startnotitie. De Commissie komt tot het oordeel 
dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. H.J.R. Lenders 
ing. J.G. Westerhoven 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. J.M. Bremmer 
 



 

 



 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkversterking De 
Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis 

Op een aantal trajecten van de dijk tussen het gemaal De Blocq van 
Knuffeler en de Nijkerkersluis is de dijkbekleding onvoldoende stabiel, 
zodat deze moet worden aangepast of vervangen. Rijkswaterstaat 
directie IJsselmeergebied stelt een dijkversterkingsplan op. De 
provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de goedkeuring van dit 
plan.  
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