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

Persbericht 

 
 
Variantenonderzoek Salmsteke Ontkiemt! nog niet 
volledig 
 
Het milieueffectrapport voor Salmsteke Ontkiemt! laat duidelijk de meerwaarde 

voor natuur en recreatie van het project zien. Onduidelijk is nog waarom een va-

riant zonder beheerstroken aan beide zijden van de Lekdijk niet is onderzocht. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit 

rapport. De provincie Utrecht had de Commissie gevraagd de inhoud van het rap-

port te beoordelen. 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil samen met andere partijen de Lekdijk, 

ter hoogte van Salmsteke, over twee kilometer versterken. De dijkversterking wordt ge-

combineerd met herinrichting van de uiterwaard voor natuur en recreatie. De totale ge-

biedsontwikkeling heeft de naam Salmsteke Ontkiemt!. Voordat de provincie Utrecht 

besluit over dit plan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het plan levert forse meerwaarde voor natuur en recreatie, volgens het milieueffectrap-

port. Negatieve milieueffecten blijven grotendeels beperkt tot hinder in de aanlegfase. 

In het rapport zijn twee varianten vergeleken die allebei uitgaan van een vijf meter brede 

beheerstrook aan de binnen- en buitenkant van de dijk. Uit het rapport wordt nog onvol-

doende duidelijk of deze maatregelen nodig zijn vanwege waterveiligheid. Er is geen 

variant onderzocht zonder deze maatregelen, merkt de Commissie op. Ook zijn de ef-

fecten hiervan voor het landschap nog niet in beeld. Volgens de Commissie is het nood-

zakelijk dat de ‘beheermaatregelen’ worden losgekoppeld van de veiligheidsdoelstellin-

gen. 

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over het plan. 

 

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

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 Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3581
http://www.commissiemer.nl/

