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Persbericht 

 
Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

 

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

king Geertruidenberg en Amertak de verschillende oplossingen voor de dijkvei-

ligheid en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te onderbouwen op basis 

van de gestelde doelen.  

 

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 - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het project 

Het Waterschap Brabantse Delta wil de dijken langs de Amertak en de Donge in de 

gemeente Geertruidenberg versterken omdat deze niet meer voldoen aan de veilig-

heidseisen. De dijkversterking wordt ook aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit te 

verbeteren en kansen voor andere functies te onderzoeken. Het Waterschap stelt hier-

voor een projectplan op dat moet worden goedgekeurd door de Provincie Noord-Bra-

bant. De milieueffecten van het plan worden onderzocht in een milieueffectrapport. Het 

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Commissie m.e.r. ge-

vraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Meer informatie over het dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak vindt u op 

www.brabantsedelta.nl.  

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport de omvang en de oorzaken van de veilig-

heidsproblemen te beschrijven, en een doorkijk te geven naar de veiligheid op de lan-

gere termijn.  

Daarnaast moet duidelijk worden welke doelen voor ruimtelijke kwaliteit worden nage-

streefd en welke kansen er liggen voor andere functies, zoals recreatie en natuur. Als 

de doelen en kansen helder zijn kan vervolgens bepaald worden welke verschillende 

inrichtingsmogelijkheden er zijn en kunnen daarvan de milieueffecten worden onder-

zocht.  
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