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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 -234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Meer onderbouwing nodig voor keuzes dijkver-
sterking Baarlo – Hout-Blerick in milieueffectrap-
port 
 
Het milieueffectrapport voor de dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick is nog on-

volledig. Sommige keuzes voor oplossingen in het gebied zijn daardoor niet goed 

te volgen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over het rapport. Het Waterschap Limburg had, mede namens provincie Limburg, 

gemeente Peel en Maas, gemeente Venlo en het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te be-

oordelen. 

 

Het Waterschap Limburg wil de dijk tussen Baarlo en Hout-Blerick versterken. Ook wil 

zij, samen met de andere partijen, zorgen voor meer waterberging, versterking van na-

tuur en landschap en verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast wordt gekeken naar 

mogelijkheden voor wonen en recreatie in het gebied. Voordat de partijen besluiten over 

dit plan zijn de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Verschillende oplossingen voor de dijkversterking en de andere ontwikkelingen zijn be-

schreven in het milieueffectrapport. De voorkeursoplossing wordt de komende tijd ver-

der uitgewerkt. De samenvatting van het rapport is echter niet compleet, zegt de Com-

missie in haar advies. De milieueffecten van het plan zijn daarin bijvoorbeeld nauwelijks 

beschreven. Omdat besluitvormers en insprekers vooral de samenvatting van het mili-

eueffectrapport lezen, moet dit een goede afspiegeling zijn van het hele rapport.  

 

Ook wordt uit het milieueffectrapport niet duidelijk welke rol het milieu heeft gespeeld 

bij de keuze van de voorkeursoplossing. Verlaging van de ‘weerd’ langs de Maas is 

bijvoorbeeld geschrapt, terwijl dit relatief veel waterstandverlaging en kansen voor na-

tuur biedt.  

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas te besluiten 

over het plan. De gezamenlijke partijen nemen dit advies over en laten de Commissie 

het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen. 

 

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

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 Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, de gemeentes Venlo en Peel en Maas en het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3296
http://www.commissiemer.nl/

