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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard - Hollandsche IJs-
sel 
 
Onderbouw de ingreep en inpassing in het land-
schap 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de eerste fase van het 

project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) beoordeeld. Zij adviseert 

de maatregelen aan de dijk nader te onderbouwen. Voor de inpassing van de dijk 

in het landschap adviseert zij niet alleen te kijken naar het behoud van de land-

schappelijke waarden. Kijk ook naar kansen voor het landschap zoals continuïteit 

van de dijk en behoud van het bestaande dijkprofiel.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 

de provincie Zuid-Holland  - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project  

De dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak, Ouderkerk aan de IJssel en Krim-

pen aan de IJssel voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het 

hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar oplossingen om de 

Krimpenerwaard te beschermen. Voordat wordt besloten stelt het hoogheemraadschap 

een milieueffectrapport op. De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie m.e.r. ge-

vraagd het rapport eerste fase te toetsen en een advies te geven over de uitwerking 

voor de tweede fase. De eerste fase wordt afgesloten met de keuze voor een voorkeur-

salternatief.  

 

Het advies 

Het milieueffectrapport beschrijft het samenhangende watersysteem van de Holland-

sche IJssel. Dit systeem bestaat uit stormvloedkeringen die beschermen tegen de in-

vloed vanuit zee, de polders die overtollig water lozen op de IJssel en de dijken zelf. 

Maatregelen aan deze systemen kunnen niet los van elkaar worden gezien en het rap-

port beschrijft dit ook. De Commissie mist wel informatie over aanpassingen aan de 

stormvloedkeringen, waardoor ingreep aan de dijk mogelijk beperkt kan blijven en wa-

terberging in de polder ook als nuttige maatregel kan worden beschouwd. Zij adviseert 

deze mogelijkheid verder uit te werken. 

Daarnaast merkt de Commissie op dat de nadruk in het MER ligt op behoud van be-

staande landschappelijke waarden. De Commissie adviseert kansen zoals continuïteit 

van de dijk en behoud van het bestaande dijkprofiel ook te betrekken bij de keuze van 

het voorkeursalternatief.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3145
http://www.commissiemer.nl/

