
23 maart 2022 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 - 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Betrek onzekerheden in klimaatontwikkeling bij 
onderzoek naar mogelijkheden dijkverbetering  
Cuijk - Ravenstein 
 
Onderzoek in het milieueffectrapport voor de dijkverbetering tussen Cuijk en Ra-

venstein hoe rekening gehouden kan worden met onzekerheden in de klimaatont-

wikkelingen. Op die manier kan de impact op bijvoorbeeld de vesting in Grave 

wellicht beperkt blijven. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over dit rapport. De provincie heeft de Commissie om advies ge-

vraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Het 

dijktraject is circa 21 kilometer lang en loopt onder andere langs Grave. Omdat een 

dijkdoorbraak kan leiden tot overstroming van een groot gebied, geldt voor de dijk een 

strenge veiligheidsnorm. Waterschap Aa en Maas wil de dijk versterken en tegelijkertijd 

de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Voordat de provincie Noord-Brabant hier-

over een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port. 

 

Om te bepalen hoe hoog en sterk de dijk moet worden, kijkt het waterschap naar de 

verwachte klimaatontwikkelingen. Daarbij is gekozen voor een scenario dat veel aan-

passingen aan de dijk vraagt. Dit heeft veel impact op bijvoorbeeld de bestaande ves-

ting bij Grave, want de waterkering moet hier fors worden verhoogd.  

 

Omdat de klimaatontwikkeling veel onzekerheden kent, adviseert de Commissie om 

goed uit te leggen waarom voor dit scenario gekozen is en om te onderzoeken of een 

zogenoemde adaptieve strategie mogelijk is. Dit houdt in dat nu al duidelijk wordt hoe 

de dijk en de vesting er in de toekomst uit moeten zien. Op locaties waar dit veel impact 

heeft, is de uitvoering vervolgens afhankelijk van de werkelijke klimaatverandering. Dit 

kan natuurlijk alleen als de veiligheid niet in gevaar komt. Omdat nu al wel onderzocht 

is om welke maatregelen het dan gaat, kan daar al rekening mee worden gehouden.  

 

  

 

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

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 Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3628
http://www.commissiemer.nl/

