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Persbericht: Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren  
 

Milieueffecten Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswa-
teren 2016-2021 voldoende beschreven 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Beheer- en Ontwikkel-
plan Rijkswateren (BPRW) beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 
voldoende beschrijft. 
 
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 minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het plan 
Rijkswaterstaat stelt elke zes jaar een nieuw plan op voor de ontwikkeling, werking en 
bescherming van alle Rijkswateren (bijvoorbeeld het IJsselmeer en de grote rivieren). 
Het plan beschrijft per gebied waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld dijkver-
sterkingen, baggerwerkzaamheden en natuurontwikkeling. Het plan is een doorverta-
ling van het Nationaal Waterplan, waarover de Commissie ook heeft geadviseerd. De 
milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van 
Infrastructuur en Milieu besluit dit najaar over het plan. 
 
De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 
 
Het advies 
Het milieueffectrapport geeft goede informatie over het de milieueffecten van bepaalde 
maatregelen in het algemeen, zoals uiterwaardverlaging of de aanleg van natuurvrien-
delijke oevers. Het rapport laat de milieueffecten van het beheer en onderhoud vervol-
gens per watersysteem globaal zien. Milieueffecten van specifieke projecten zullen pas 
in het vervolg onderzocht worden. 
 
Het rapport stelt dat negatieve effecten op natuur altijd kunnen worden voorkomen. De 
Commissie wijst erop dat dit niet in alle gevallen zo zal zijn en afhankelijk is van de 
uitvoeringswijze. Zij adviseert om in het vervolg bijzondere aandacht te geven aan de 
effecten op natuur. 


