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Persbericht 

Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Hoogwatergeul Varik-

Heesselt 

Maak in milieueffectrapport duidelijk wat moet en 

wat kan 

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

king Tiel-Waardenburg en de aanleg van de hoogwatergeul Varik-Heesselt aan te 

geven wat vanuit hoogwaterveiligheid echt moet gebeuren. Ook adviseert zij om 

de kansen voor natuur en landschap te onderzoeken. 

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 

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

Het project 

De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het Minis-

terie van Infrastructuur en Milieu willen de hoogwaterveiligheid van de Waal in het ge-

bied op orde brengen met een ‘samenspel’ van dijkverbetering en rivierverruiming. 

Daarnaast is waterschap Rivierenland in 2015 gestart met een verkennend onderzoek 

naar de dijkverbetering Tiel - Waardenburg.  

In een globaal milieueffectrapport worden eerst verschillende oplossingen onderzocht. 

Op basis hiervan kiezen de minister en regionale bestuurders een oplossing die daarna 

uitgewerkt wordt in een specifiek milieueffectrapport. De provincie Gelderland heeft de 

Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen globale 

milieueffectrapport.   

Het advies 

Het is nu nog niet duidelijk wat er precies moet gebeuren om de waterveiligheid op orde 

te brengen. Dit komt onder andere omdat hiervoor nieuwe rekenmodellen zijn. De om-

vang van de ingreep is zeer bepalend voor de effecten op de omgeving en voor de 

keuze tussen dijkversterking en/of rivierverruiming. De Commissie adviseert daarom 

het rapport te benutten om duidelijk te krijgen wat er echt moet gebeuren voor hoogwa-

terveiligheid.  

Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde uiterwaarden en 

veel cultuurhistorische waarde zoals landgoed Neerrijnen. De Commissie vindt het 

daarom ook belangrijk om te onderzoeken welke kansen er zijn om de natuur en het 

landschap in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken.  

Door de omvang kan het project grote impact op de omgeving en de bevolking hebben. 

Daarom is communicatie erg belangrijk. Duidelijkheid over de opgave, de doelen en de 

kansen helpen daarbij.  
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