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Persbericht 

 
Alternatieven gebiedsontwikkeling Grebbedijk 
goed in beeld, natuur vraagt in de volgende fase 
aandacht 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt de milieuverschillen 

tussen alternatieven voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk goed in beeld ge-

bracht. Bij de planuitwerkingsfase van het milieueffectrapport is nog aandacht 

voor natuur nodig. Provincie Gelderland, de provincie Utrecht, gemeente Wage-

ningen, gemeente Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en 

Staatsbosbeheer hadden de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over het eer-

ste deel van het milieueffectrapport. 

 

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen 

over een lengte van ongeveer 4,5 kilometer versterken. Naast verbeteren van de wa-

terveiligheid en natuurontwikkeling wordt ook gezocht naar kansen om meerwaarde te 

creëren in het plangebied, zoals voor recreatie. Voordat besloten wordt over het voor-

keursalternatief zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport maakt de verschillen tussen de onderzochte alternatieven duidelijk. Hier-

mee is voldoende milieu-informatie beschikbaar gekomen om een goed onderbouwde 

keuze te maken voor een voorkeursalternatief. 

 

In haar advies geeft de Commissie ook aandachtspunten mee voor het vervolgrapport, 

de planuitwerkingsfase. In deze fase zal gedetailleerder natuuronderzoek moeten 

plaatsvinden om te bekijken of niet teveel natuurschade optreedt. De Commissie wijst 

op het risico dat (delen van) het plan mogelijk aanpassing behoeven op basis van de 

resultaten van dit onderzoek.  

Verder adviseert de Commissie in het vervolgrapport de veiligheid en effectiviteit van 

beoogde innovatieve technieken voor het ontwerp van de dijk goed te onderbouwen. 

 

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft, namens de zeven samenwerkingspartners, 

aangegeven de aandachtspunten in het vervolgrapport mee te nemen. Op enkele on-

derdelen, zoals het gebruik van de innovatieve technieken voor de dijkversterking, wordt 

al direct opvolging geven door het huidige milieurapport aan te laten passen.  

 

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

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 Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Utrecht- besluiten over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3375
http://www.commissiemer.nl/

