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Persbericht
Milieueffecten dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
goed beschreven
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl 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 milieueffectrapporten. 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 provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Het Waterschap Noorderzijlvest wil de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl verbeteren,
zodat die weer voldoet aan de veiligheidsnormen. De provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en energiebedrijf RWE willen daarnaast een aantal ‘koppelprojecten’
uitvoeren op het gebied van natuur, landbouw, toerisme, recreatie en windenergie. De
plannen voor de dijkverbetering en koppelprojecten worden in een provinciaal inpassingsplan vastgelegd. De provincie Groningen beslist binnenkort over dit plan. Om de
effecten van dit plan goed in beeld te brengen is eerst een milieueffectrapport opgesteld.
De provincie Groningen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.
Het advies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de dijkverbetering goed beschrijft. Uit het rapport blijkt dat veel ruimte voor een nadere uitwerking wordt gegeven
aan de partijen die de dijkverbetering gaan uitvoeren. Dat betekent dat sommige effecten, bijvoorbeeld voor natuur, landschap en hinder voor de omgeving, nog niet gedetailleerd bekend zijn. De Commissie adviseert om met deze onzekerheden rekening te
houden bij de besluitvorming en opdrachtverlening en vraagt speciale aandacht voor de
aardbevingsbestendigheid van de dijk.
De effecten van de koppelprojecten zijn ook goed beschreven. Uit het rapport blijkt dat
maatregelen nodig zijn om negatieve effecten van de windturbines voor natuurwaarden
(vooral voor vogels) te verzachten.
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