
17 juni 2021 
 

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

Persbericht 

 
 
Verduidelijk doelen dijkversterking Culemborgse-
veer - Beatrixsluis 
 
Voor de versterking van de Lekdijk tussen Culemborgseveer en de Beatrixsluis 

wordt een milieueffectrapport opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrap-

portage adviseert om in het rapport te verduidelijken welke maatregelen er nodig 

zijn voor de waterveiligheid en welke voor het beheer. De provincie Utrecht heeft 

de Commissie gevraagd om het rapport te beoordelen.  

 

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tus-

sen Culemborgseveer en de Beatrixsluis in Nieuwegein versterken omdat deze niet 

meer voldoet aan de veiligheidseisen. Voordat over de versterking wordt besloten, 

wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van 

verschillende oplossingen. Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplos-

sing. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten. 

 

Het milieueffectrapport voor fase 1 geeft veel informatie over de gevolgen van de dijk-

versterking voor onder andere de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, natuur, landschap en 

de leefomgeving. Deze effecten worden meegewogen bij de keuze van de voorkeurs-

oplossing. Het rapport maakt nog niet goed duidelijk in hoeverre het verflauwen van het 

dijktalud noodzakelijk is voor de waterveiligheid of wenselijk voor het beheer van de 

dijk, zegt de Commissie. Dit is wel van belang, omdat dit negatieve effecten voor het 

landschap kan hebben. Het is daarom volgens de Commissie noodzakelijk dat de af-

weging over de ‘beheermaatregelen’ wordt losgekoppeld van het voldoen aan de vei-

ligheidsdoelstelling. Het ligt voor de hand dat de afweging over beheermaatregelen in 

de planuitwerkingsfase plaatsvindt. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3329
http://www.commissiemer.nl/

