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Persbericht: Waterbeheerplan Aa en Maas  
 

 
Milieueffecten Waterbeheerplan Aa en Maas goed 
beschreven 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Waterbeheerplan 
2016-2021 van het Waterschap Aa en Maas beoordeeld. Zij vindt dat het rapport 
de milieueffecten goed 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 
het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas - besluit over het project. Zie ook www.commissie-
mer.nl. 
 
Het plan 
Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw waterbeheerplan op voor de periode 2016 
tot 2021. In dit plan wordt vastgesteld welke doelen het waterschap zich stelt op het 
gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit en welke maatregelen 
daarvoor genomen worden. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een mi-
lieueffectrapport. 
 
Het Waterschap heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 
 
Het advies 
De Commissie vindt het milieueffectrapport duidelijk en overzichtelijk, ook door goed 
gebruik van tabellen en figuren. Het rapport laat vier strategische alternatieven en de 
(milieu)gevolgen daarvan goed zien. De alternatieven zijn verschillend in ambities, bij-
voorbeeld voor het behalen van doelen voor waterkwaliteit en het tegengaan van wa-
teroverlast. Doordat de alternatieven bestaan uit verschillende maatregelen, kan het 
waterschap ook kiezen voor een combinatie van de alternatieven. 
 
Uit het rapport blijkt dat de maatregelen in het plan veel positieve effecten hebben, maar 
waarschijnlijk niet voldoende zijn om in 2021 aan alle geldende normen en afspraken 
te voldoen. De consequenties van het eventueel afwijken van normen en afspraken zijn 
de Commissie nog niet helemaal duidelijk. Zij adviseert het waterschap deze duidelijk 
op een rij te zetten.  
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2871 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
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