
Special over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken 

langs de Maas. Dit zijn projecten die vaak meerdere jaren duren en een 

aantal formele stappen doorlopen. Graag praten we u bij over deze 

stappen en één stap in het bijzonder: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD). Wat houdt zo’n notitie in? Kan ik hierop reageren? En, waar kan ik 

terecht met mijn vragen?

Wat is een NRD?

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een eerste stap in de 

milieueffectrapportage. Kort gezegd geeft een NRD aan wat we gaan 

onderzoeken en hoe we dat doen. Een NRD geeft inzicht in de achtergronden 

van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de 

beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen 

die in onderzoek zijn. NRD’s geven antwoord op vragen als: Waarop moet het 

onderzoek zich richten? Mist u een alternatief? En, wat kan zelfs helemaal 

buiten beschouwing blijven? Deze informatie is nodig om vervolgens een 

voorkeursalternatief op te stellen.

Voor welke dijktrajecten stellen we 

een NRD op?
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Voor de dijktrajecten Well, Arcen, Thorn – Wessem en Baarlo – Hout-Blerick 

vindt naast een dijkversterking ook een dijkverlegging plaats. Voor die 

dijktrajecten stellen we een NRD op. Dijktrajecten waarbij het alleen gaat om 

een dijkversterking kennen geen NRD. Hiervoor stellen we direct een 

voorkeursalternatief op.

Waarom stellen we een NRD op? 

In Nederland hechten we veel waarde aan het milieu en de omgeving. Om te 

voorkomen dat het milieu en uw omgeving te sterk worden aangetast bij grote 

infrastructurele projecten krijgen deze een volwaardige plek in de 

besluitvorming. Dit doen we met het instrument milieueffectrapportage. Een 

NRD is een eerste formele stap in een milieueffectrapportage en is bedoeld 

om u te informeren over de gewenste inhoud en diepgang van de 

milieueffectrapportage, ofwel de reikwijdte en het detailniveau. De reikwijdte 

geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en varianten worden 

onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht 

(het ‘wat’). Het detailniveau betreft de diepgang en methode van het 

onderzoek (het ‘hoe’).

NRD inkijken op locaties 

Voor dijktrajecten Arcen, Thorn - Wessem en Well:

Van 15 maart t/m 11 april 2018 kunt u de NRD inkijken op de volgende 

locaties:

•         het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht

•         het gemeentekantoor van Venlo, voor dijktraject Arcen



•         het gemeentekantoor van Bergen, voor dijktraject Well

•         het gemeentekantoor Maasgouw, voor dijktraject Thorn – Wessem

•         Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

Voor dijktraject Baarlo – Hout-Blerick:

Van 29 maart t/m 25 april 2018 kunt u de NRD inkijken op de volgende 

locaties:

•             het gemeentekantoor van Venlo

•             het gemeentekantoor Peel en Maas

•             Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

NRD digitaal inkijken

Als u de NRD liever vanuit huis wilt bekijken, dan kan dat ook. Waterschap 

Limburg heeft de NRD’s op haar website gezet onder het blok downloads:

·        NRD MER Arcen 

·        NRD MER Thorn - Wessem 

·        NRD MER Well 

·        NRD MER Baarlo – Hout-Blerick (vanaf 29 maart 2018)

De NRD’s staan ook als pdf bij Actueel, Het laatste nieuws, ons item. 

Inloopbijeenkomsten

U kunt de NRD’s ook inzien tijdens 

een inloopbijeenkomst. Op deze 

bijeenkomsten zijn ook 

medewerkers van Waterschap 

Limburg aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden.

De inloopbijeenkomst is ingericht als 

een informatiemarkt. Er is geen 

gezamenlijke toelichting. U kunt dus 

gewoon binnenlopen en vertrekken 

wanneer u wilt. De informatiemarkt 

is opgedeeld in diverse thema’s.



Data bijeenkomsten / Thema's

Heeft u een aanvulling op de NRD?

Het kan zijn dat u bij het lezen van de NRD nog iets wilt aanvullen. U kunt dan 

een zienswijze indienen. Twee vragen staan daarbij centraal: Worden in uw 

ogen de juiste alternatieven onderzocht? En, onderzoeken we de juiste 

milieueffecten? Het gaat expliciet niet om het indienen van een beroep.

Hoe kunt u reageren?

Info over reageren op de Notitie Reikwijdte en Detail

Verder lezen: waterschaplimburg.nl/dijkversterking

Waterschap Limburg

Maria Theresialaan 99, Roermond

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven voor onze 

e-mails.
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