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Persbericht 

 
 
Werk natuurgevolgen dijkversterking Neder- 
Betuwe verder uit 
 
De gevolgen van de dijkversterking Neder-Betuwe voor de natuur zijn nog niet 

volledig beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Gelderland 

had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Het waterschap Rivierenland wil in de gemeente Neder-Betuwe de dijk langs de Waal 

tussen de Prins Bernhardsluis en Wolferen over een lengte van ongeveer 20 kilometer 

versterken, zodat deze voldoet aan de veiligheidsnormen. Voordat de provincie over dit 

plan besluit, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport geeft veel informatie en de milieueffecten zijn over het algemeen goed be-

schreven, zegt de Commissie. Wat echter nog ontbreekt is informatie over de stikstof 

die vrijkomt tijdens de werkzaamheden aan de dijk. Deze is nodig om te weten of be-

schermde natuur schade leidt.  

 

Verder is extra onderzoek nodig naar de effecten van het plan op vogels. In een ge-

deelte van het gebied komen grasetende watervogels voor, zoals ganzen. De bereke-

ning van het verlies aan beschikbare oppervlakte voor deze vogels is onjuist, zegt de 

Commissie. Daarnaast ontbreekt onderzoek naar de verstoring van niet-broedvogels 

door de werkzaamheden aan de dijk. Informatie hierover is nodig om te kunnen beoor-

delen of maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten te voorkomen of 

te beperken. 

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze infor-

matie 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 Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3334
http://www.commissiemer.nl/

