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Verzoek tot het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbeslissing

Geacht college.
Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wettelijk
vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen die
niet op orde zijn, worden versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer
aangepakt worden, leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vast in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Dijktraject Steyl-Maashoek is een van de dijktrajecten die versterkt dient te worden in het HWBP
Noordelijke Maasvallei. Het huidige dijktraject bestaat uit een groene kering, keermuur en een
demontabele kering die in jaren negentig is aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren.
De kering is 245 meter lang en afgekeurd op hoogte, piping, heave en betrouwbaarheid sluiting van
de demontabele wand. De hoogteopgave is zodanig dat de kering op alle faalmechanismen opnieuw
wordt ontworpen. De nieuwe kering moet op een hoger niveau aansluiting vinden op de hoge grond.
Voor deze kering is een signaleringswaarde van 1/1.000e per jaar van kracht, met een bijbehorende
ondergrens van l/300e (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 20162). De opgave voor dit
dijktraject is een benodigde ontwerphoogte van NAP +21,4 meter bij zichtjaar 2125. De opgave voor
de drempelhoogte van de zelfsluitende kering is NAP +18,9 meter bij zichtjaar 2125.

Voor het versterken van de waterkering wordt een projectplan Waterwet genaamd
"PP.DR68B.25.001 Projectplan Waterwet Dijkverbetering Steyl-Maashoek" opgesteld.
Ten aanzien van het projectplan Waterwet dat voor de dijkversterking wordt opgesteld is de
waterbeheerder. Waterschap Limburg, initiatiefnemer. Het waterschap is de formele opsteller van
het (ontwerp)projectplan en zal het projectplan in procedure brengen.
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Wanneer er sprake is van de aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen
moet hiervoor de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet
worden gevolgd. Het waterschap heeft met betrekking tot de projectprocedure Waterwet
werkafspraken gemaakt met medewerkers van de provincie Limburg.

Een projectplan Waterwet voor het verbeteren van dijken is m.e.r.-beoordelingsplichtig op
grond van artikel 7.2, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer. De activiteit is opgenomen
onder D 3.2 van het Besluit Milieueffectrapportage 1994. Deze m.e.r.-beoordelingsplicht is
gekoppeld aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg van het
projectplan Waterwet (zie kolom 4 in onderdeel D (activiteit D3.2) van het Besluit m.e.r). Hieruit
blijkt dat u het bevoegde gezag bent voor de m.e.r.-beoordeling.

Op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer ontvangt u daarom de m.e.r.-beoordeling
behorende bij het nog door het dagelijks bestuur namens het algemeen bestuur van het waterschap
vast te stellen (ontwerp) projectplan "PP.DR68B.26.001 Projectplan Waterwet Dijkverbetering SteylMaashoek". Hierin zijn de (mogelijke) nadelige gevolgen beschreven die de aanpassing van de
primaire waterkeringen voor het milieu kan hebben. De onderbouwde conclusie is dat de geplande
activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben.

Wij verzoeken u de m.e.r.-beoordelingsnotitie in behandeling te nemen en een m.e.r.beoordelingsbesluit te nemen.
Met de heer Jaap Goudriaan is afgesproken dat de bijlagen bij de mer-aanmeldnotitie enkel digitaal
worden toegezonden. Onderstaande bijlagen behorend bij de mer-aanmeldnotitie worden u op
korte termijn, in de vorm van een digitaal bijlagenhandboek, nagezonden:

Bijlage II 2019-D2470 Nota Voorkeursalternatief DT68 Steyl-Maashoek
Bijlage III Esthetisch Programma van Eisen Steyl
Bijlage IV CB.36.001 Verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR68
Bijlage V MA200271.003.R01.V1.0 Verkennend (water)bodemonderzoek
Bijlage VI PP.DR68B.26.008 effectbeoordeling natuur Steyl-Maashoek
Bijlage VII Keldermeting Steyl-Maashoek
Bijlage VIII CB.37.003 Rapportage verkennend onderzoek archeologie en cultuurhistorie DR68
Bijlage IX EA210008.001.R01 Notitie bomeninventarisatie Maashoek
Bijlage X CB.31.001 Boom- en bos inventarisaties - Tranche 2 - Steyl
Bijlage XI CB Ol-RP-05 Bureaustudie flora en fauna/ecologie
Bijlage XII CB.17.003 Memo Vleermuisonderzoek Steyl 2018-2019
Bijlage XIII CB.13.008 Onderzoek flora en fauna dijktraject Steyl-Maashoek
Bijlage XIV Onderbouwing houdbaarheid ecologische onderzoeken Steyl-Maashoek
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Bel met Guido Toirkens op +32 468210637 als u vragen heeft. Mailen kan ook naar
G.Toirkens@waterschaplimburg.nl. Wilt u het zaaknummer 2021-Z31118 noemen als u ons belt of
mailt. Dan kunnen wij u beter helpen.
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur.
i.o.

Erik Keulers
secretaris-directeur
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