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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport dijkversterking Lob van Gen-
nep bijna compleet 
 

Het milieueffectrapport voor de dijkversterking ‘Lob van Gennep’ is bijna com-

pleet. Het rapport moet op een paar punten worden aangevuld, zegt de Commis-

sie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De minister van Infrastructuur 

en Waterstaat vroeg de Commissie om advies over de inhoud van het rapport. 

 

Een consortium van acht overheden, bestaande uit het Rijk, provincies Limburg, Noord-

Brabant en Gelderland, gemeenten Gennep en Mook en Middelaar en waterschappen 

Limburg en Aa en Maas, willen de dijken in de Lob van Gennep verbeteren. Ze voldoen 

namelijk niet meer aan de veiligheidsnorm. Ook wil dit consortium de waterbergende 

functie en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. Voordat de minister over 

het project besluit zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving onderzocht. 

 

De onafhankelijke Commissie heeft het rapport bestudeerd. Veel verschillende milieu-

gevolgen zijn goed onderzocht en beschreven, zegt de Commissie. Wel geeft ze een 

aantal verbeterpunten mee. Zo wordt geadviseerd om de keuze voor het dijkontwerp 

beter toe te lichten en ook de mogelijke gevolgen voor de omgeving daarvan te onder-

zoeken. Het consortium moet ook onderbouwen hoe de dijkversterking de ruimtelijke 

kwaliteiten van het gebied versterkt, aldus de Commissie. Dat is namelijk één van de 

doelstellingen van het project. 

 

Tot slot spreekt de Commissie haar waardering uit voor de uitgevoerde stikstofbereke-

ningen. Maar ze plaatst hier vervolgens wel een kanttekening bij: de beoordeling van 

de berekende stikstofdepositie is niet helemaal juist. Herzie daarom de beoordeling, 

besluit de Commissie. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en pas daarna een besluit 

te nemen over de dijkversterking. 

 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3447
http://www.commissiemer.nl/

