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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 

 
 
Goed milieueffectrapport bij waterbeheer- 
programma Aa en Maas 
 
De milieueffecten van het waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap 

Aa en Maas zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Het laat goed zien 

hoe de doelen en ambities effectief bereikt kunnen worden en dat vooral water-

kwaliteit, verdroging en klimaatbestendigheid aandacht vragen. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Het Water-

schap had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Het waterschap Aa en Maas wil in het waterbeheerprogramma 2022-2027 doelen en 

maatregelen vastleggen voor de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit. 

Elke zes jaar stelt ze een nieuw programma vast. Voordat het waterschap besluit over 

dit nieuwe programma zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrap-

port. 

 

Uit het rapport blijkt dat nu vooral aandacht nodig is voor waterkwaliteit, verdrogingsbe-

strijding en klimaatbestendigheid (droogte en wateroverlast). Naast extra inzet door het 

waterschap, wordt ingezet op intensievere samenwerken met andere partijen en het 

stimuleren en faciliteren van derden. Per thema wordt duidelijk hoe het waterschap sa-

men met andere partijen effectief kan bijdragen aan doelen voor bijvoorbeeld natuur, 

klimaatverandering of energietransitie. Uit het rapport blijkt dat deze extra inzet voorna-

melijk positieve effecten op natuur en milieu heeft. 

 

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

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 

het Algemeen bestuur van het Waterschap Aa en Maas - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 
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