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Maastricht
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Verzonden

28 juli 2021

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Gezien het verzoek van Waterschap Limburg, ontvangen op 19 juli 2021, met zaaknummer 2021-Z31118
en documentnummer WLDOC-77825112-1375, om een m.e.r. beoordelingsbesluit te nemen voor het
verbeteren van de primaire waterkering op het traject Steyl-Maashoek (gemeente Venlo);
overwegende dat
- het Waterschap bij haar verzoek een m.e.r. aanmeldingsnotitie heeft meegezonden;
- in deze m.e.r. aanmeldingsnotitie is onderbouwd dat het verbeteren van de primaire waterkering
op het traject Steyl-Maashoek geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu;
- wij deze conclusie onderschrijven;
BESLUITEN
dat er voor dit project geen milieueffectrapportage hoeft te worden uitgevoerd.
Rechtsbescherming
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden
hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en benodigde vergunningen) rechtstreeks in
hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift
binnen zes weken na de bekendmaking indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg,
Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht, onder
vermelding van “bezwaar m.e.r. beoordelingsbesluit dijkverbetering Steyl-Maashoek”.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum en de redenen van het bezwaar (motivering).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button “e-loket”.

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+ 31 43 389 99 99
www.limburg.nl

Voor zover u geen zelfstandig bezwaar of beroep tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt instellen,
wijzen wij er op dat een ieder een zienswijze kan indienen tegen het ontwerp-projectplan ten behoeve
waarvan dit m.e.r. beoordelingsbesluit is genomen. Hierbij kan ook de m.e.r.-beoordeling aan de orde
worden gesteld.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

H.J.J.G. Simons
clustermanager Ruimte
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