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

Persbericht 

 
 
Milieueffecten gebiedsontwikkeling Demen en 
Dieden goed in beeld 
 
De milieueffecten voor de gebiedsontwikkeling bij Demen en Dieden zijn goed 

beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor 

de milieueffectrapportage in haar advies. De provincie Noord-Brabant had de 

Commissie, mede namens de gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas, ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Natuurmonumenten wil samen met Wetering, K3Delta en Rijkswaterstaat de uiterwaar-

den tussen Demen en Dieden herinrichten. De uiterwaarden worden verlaagd en er 

komen nevengeulen. De klei die hierbij vrijkomt wordt verkocht. Na de werkzaamheden 

kan de natuur  zich  ontwikkelen. Voordat  provincie  en  gemeente  besluiten  over  de  

ontgrondingsvergunning, het bestemmingsplan en eventueel een projectplan Waterwet 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder adviseerde de 

Commissie om het milieueffectrapport aan te vullen op de haalbaarheid van de natuur-

doelen en de mogelijke gevolgen van hoge grondwaterstanden.  

 

Het aangevulde rapport onderbouwt duidelijk de beoogde natuurontwikkeling en laat 

zien dat de karakteristieke kenmerken van dit deel van de Maas zijn meegenomen in 

het ontwerpproces. Zo wordt rekening gehouden met lage stroomsnelheden, weinig va-

riërende waterstanden en de voedselrijke bodem. En, door de geulen lang en ondiep te 

maken, blijft de invloed van scheepvaart op de natuur beperkt.   

 

Hoogwater in de Maas kan hoge grondwaterstanden in het binnendijkse gebied veroor-

zaken, maar dit hoeft niet tot negatieve effecten op tuinen, bebouwing en agrarisch ge-

bied te leiden. Ook is rekening gehouden met de beschikbare capaciteit van de gema-

len, die teveel water voldoende snel kunnen afvoeren als het water binnendijks teveel 

stijgt.  

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om in het 

besluit het milieubelang volwaardig mee te kunnen nemen.   

 

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

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 Noord-Brabant en de gemeenteraad van Oss - besluit over het project. 

Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3345
http://www.commissiemer.nl/

