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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Hoogwateraanpak Grave 

 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Hoogwater-

aanpak Grave de samenhang tussen de waterberging en de totale gebiedsontwik-

keling ‘Verborgen Raamvallei’ te beschrijven.  

 

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 

het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas en de gemeenteraden van Mill & Sint Hubert, Cuijk en 

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

 

Het project 

Het Algemeen Bestuur van Aa en Maas en de gemeenteraden van Mill & Sint Hubert, 

Cuijk en Grave willen wateroverlast van de beek de Raam in de stad Grave voorkomen. 

Eén van de maatregelen die zij willen nemen, is de realisatie van 600.000 m3 waterber-

ging. Dit komt in feite vooral neer op de aanleg van enkele kaden en een ruimtelijke 

reservering voor het zeldzame geval dat de berging daadwerkelijk wordt ingezet. 

Voordat zij besluiten over respectievelijk het projectplan Waterwet en de bestemmings-

plannen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De bevoegde instanties hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de ge-

wenste inhoud van het rapport.  

 

Het advies 

De Commissie waardeert het dat verschillende organisaties samenwerken om tot een 

hoogwateraanpak te komen, waarbij verder wordt gekeken dan de nationale afspraken 

over het voorkomen van wateroverlast. Ze constateert dat het milieueffectrapport zich 

beperkt tot de waterberging, terwijl het onderdeel is van een groter project, de gebieds-

ontwikkeling ‘Verborgen Raamvallei’. Deze moet doelen op het gebied natuur, water, 

recreatie, cultuurhistorie en landbouw in samenhang realiseren. De Commissie advi-

seert om in het rapport aan te geven of en hoe waterberging een bijdrage kan leveren 

aan deze andere doelen of dat door de waterberging andere doelen niet kunnen worden 

verwezenlijkt.  

Verder adviseert de Commissie om een alternatief te ontwikkelen waarin de natuurlijke 

hoogteverschillen gebruikt worden om de waterberging te ontwerpen en een alternatief 

waarin de waterberging optimaal bijdraagt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Bra-

bant in dit gebied. 
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