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Onderzoek locatie specifieke oplossingen
De Commissie m.e.r. adviseert om in de milieueffectrapporten voor de dijktrajecten Thorn-Wessem, Arcen, Well en Baarlo-Hout-Blerick langs de Maas locatie
specifieke oplossingen voor de veiligheidsproblemen te onderzoeken, waarmee
de hinder voor de omgeving en effecten op natuur en landschap worden beperkt.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 gemeenten Venlo en Peel en Maas (dijktraject Baarlo) en de provincie Limburg (andere dijktrajecten)besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

De projecten
Het Waterschap Limburg wil een aantal dijken langs de Maas versterken, omdat deze
niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen. Wel moet de afvoercapaciteit van de Maas
behouden blijven, bijvoorbeeld door dijken te verleggen en geulen te graven. Ten slotte
zullen maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit van verschillende beken, die
in verbinding staan met de Maas, te verbeteren.
Voor de dijktrajecten Thorn-Wessem, Arcen en Well stelt het Waterschap een projectplan op, dat moet worden goedgekeurd door de provincie Limburg. Voor het dijktraject
Baarlo-Hout-Blerick stellen de gemeenten Venlo en Peel en Maas een intergemeentelijke structuurvisie op. Voordat de gemeenten Venlo en Peel en Maas en de provincie
Limburg een besluit nemen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeentes en de provincie hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.
De adviezen
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren
en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat
woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de
watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie
vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen
wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur,
landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie
kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u de volledige adviezen onder de projectnummers 3293, 3294, 3295 en 3296.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 - 234 76 10 of 030 - 234 76 66.

