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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
Meer Maas Meer Venlo 
 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het project Meer 

Maas Meer Venlo de verschillende doelen duidelijk te beschrijven en te priorite-

ren. Zo worden verschillende oplossingen voor dijkversterking en dijkverlegging 

verkend en onderzocht welke ruimte er is voor andere ontwikkelingen. 

 
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 gemeenteraad van Venlo - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Verschillende overheden willen langs de Maas in de regio Venlo-Velden de dijken ver-

sterken en verleggen en de mogelijkheid creëren om de industriehaven uit te breiden, 

de jachthaven te verplaatsen en recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. De ge-

meente Venlo stelt hiervoor, samen met de andere overheden, de structuurvisie Meer 

Maas Meer Venlo op. 

 

Voordat de gemeente besluit over de structuurvisie worden de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Venlo heeft de Commissie 

m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

Versterking en verlegging van de dijken is noodzakelijk om aan wettelijke eisen te vol-

doen. De veiligheidsdoelstelling heeft daarmee de hoogste prioriteit. Binnen de moge-

lijke oplossingen voor de dijkversterking en dijkverlegging is er ook ruimte voor de an-

dere doelen: de industriehaven, jachthaven, natuur en recreatie. Het is belangrijk om in 

het rapport de veiligheidsdoelen en de overige doelen duidelijk te beschrijven en daar-

van de prioriteit aan te geven. Op basis hiervan kunnen de verschillende opties voor de 

inrichting van het gebied goed worden beschreven en onderbouwd. Het rapport moet 

ten slotte ook inzicht geven in de effecten van de verschillende opties op het landschap, 

cultuurhistorie, natuur en de woon- en leefomgeving.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3302
http://www.commissiemer.nl/

