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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 - 234 76 66 of 06 - 55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
 
Natuurontwikkeling bij Demen-Dieden vraagt meer 
toelichting 
 
De verwachtingen van de natuurontwikkeling in het gebied Demen-Dieden zijn 

hoog, maar het milieueffectrapport laat nog onvoldoende zien of de beoogde doe-

len gehaald kunnen worden. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies over het rapport. De invloed van niet-natuurlijke processen 

moet daarom beter in beeld gebracht worden. De provincie Noord-Brabant had, 

mede namens de gemeente Oss, de Commissie gevraagd de inhoud van het mi-

lieueffectrapport te beoordelen.  

 

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

den tussen Demen en Dieden herinrichten. De uiterwaard wordt 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 ontgron-

dingsvergunning, het bestemmingsplan en eventuele andere besluiten, zijn de milieu-

gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport schetst een toekomstbeeld waarin de natuurlijke dynamiek van de Maas 

een belangrijke rol speelt. De Commissie mist echter een analyse van de menselijke 

invloed op de toekomstige natuur. Drie factoren vindt de Commissie daarbij belangrijk: 

Door stuwen in de Maas is er weinig variatie in de waterstand, tegelijkertijd kan scheep-

vaart plaatselijk hoge stroomsnelheden veroorzaken. Ook zitten er veel voedingsstoffen 

in de bovenlaag van de uiterwaard als gevolg van het agrarische gebruik. De Commis-

sie adviseert in een aanvulling op het milieueffectrapport te beschrijven wat deze niet-

natuurlijke factoren betekenen voor het eindbeeld.  

 

Tenslotte is het advies om de effecten op de grondwaterstand beter in beeld te brengen. 

Het milieueffectrapport maakt nog niet duidelijk of er effecten zijn op binnendijkse be-

bouwing, tuinen en agrarisch gebruik. Ook ontbreekt het aan maatregelen om effecten 

te voorkomen of te beperken.   

 

Natuurmonumenten heeft laten weten op korte termijn een aanvulling op het rapport op 

te stellen en dit ook aan de Commissie voor te leggen. De Commissie zal daarna over 

de aanpassing adviseren.  

 

 

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

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/

