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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 

 
 
Onderzoek klimaatbestendigheid, natuur en ruim-
telijke kwaliteit bij versterking Vechtdijken 
 
Onderzoek in het milieueffectrapport voor de versterking van de Vechtdijken tus-

sen Dalfsen en Zwolle alternatieven die zich richten op klimaatbestendigheid, na-

tuur en ruimtelijke kwaliteit. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies. De provincie Overijssel vroeg de Commissie om advies over 

de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle ver-

sterken, omdat deze niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Het traject gaat afwis-

selend door bebouwd en landelijk gebied. Voordat de provincie Overijssel besluit over 

het project ‘Veilige Vecht’ worden de effecten van de dijkversterking onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

Belangrijk in het milieueffectrapport is een beschrijving van het watersysteem van de 

hele Vecht, om te zien of maatregelen elders in het stroomgebied van de Vecht van 

invloed zijn op de dijkversterking. Ontwikkel voor de dijkversterking alternatieven die 

zich richten op verschillende ambities, zegt de Commissie, zoals klimaatbestendigheid, 

natuurversterking en ruimtelijke kwaliteit. 

 

De Vecht en omgeving zijn onderdeel van het zwaar beschermde natuurgebied Zwarte 

Water en Vecht. Daarom moet het rapport aantonen dat de dijkversterking geen nega-

tieve gevolgen heeft voor de aanwezige natuur. Aantasting van de beschermde natuur 

kan bepalend zijn voor de haalbaarheid van het project. Onderzoek daarom aan welke 

randvoorwaarden de dijkversterking moet voldoen. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3659
http://www.commissiemer.nl/

