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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport dijkverster-
king Wolferen - Sprok 
 
Breng keuzeproces richting voorkeursalternatief 
in beeld 
  
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de versterking 

van de Waaldijk tussen Wolferen – Sprok het proces tot het voorkeursalternatief 

duidelijk te beschrijven. Besteed naast negatieve effecten op natuur ook aan-

dacht aan de kansen voor natuurontwikkeling.  

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

 

Het projectplan 

Het Waterschap Rivierenland wil 15 kilometer Waaldijk versterken tussen Wolferen en 

Sprok. In dit zelfde gebied ligt ook een reservering voor een mogelijke dijkteruglegging, 

namelijk bij Oosterhout. Vanwege deze combinatie is besloten om de dijkversterking en 

de dijkteruglegging in één verkenning te onderzoeken. Voordat zij besluiten over de 

dijkversterking en eventuele dijkteruglegging onderzoeken de provincie en het Water-

schap de milieugevolgen in een milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten van Gelder-

land hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud 

van het milieueffectrapport.  

 

Het advies 

De notitie reikwijdte en detailniveau geeft al een goede aanzet voor het op te stellen 

milieueffectrapport. De Commissie adviseert om de trechtering van alternatieven duide-

lijk te beschrijven. Hoe kom je, voor zowel de dijkversterking als de dijkteruglegging, 

van bouwstenen via oplossingsrichtingen en alternatieven tot het uit te voeren alterna-

tief. 

 

Ook adviseert zij om de effecten op de natuur te beschrijven, zowel op het Natura 2000 

gebied Rijntakken en het Gelderse Natuurnetwerk. Het plan kan ook positieve effecten 

hebben bijvoorbeeld door maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water of het Nationaal 

Natuur Netwerk binnen het project mee te nemen. 
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