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Persbericht 

 
Milieueffectrapport  Zuidelijk Westerkwartier 
 
Effecten waterberging en natuurontwikkeling nu 
goed onderbouwd 
 

De Commissie m.e.r. heeft aanvullende informatie op het milieueffectrapport voor 

het project Waterberging en natuurontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier 

beoordeeld. Zij concludeert dat alle effecten nu goed onderbouwd zijn. Zij advi-

seert om bij de planuitwerking na te gaan of met aanvullende maatregelen de van 

grondwater afhankelijke natuur zich nog beter kan ontwikkelen. 

 

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 en (te zijner tijd) de gemeente Grootegast besluiten over het project. Zie ook onze 

website: www.commissiemer.nl. 

 

Het plan en het voorlopige advies 

De provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest en andere partijen willen in het 

Zuidelijk Westerkwartier drie waterbergingsgebieden in combinatie met natuurontwik-

keling realiseren en in acht gebieden natuur ontwikkelen. De functiewijzigingen worden 

op korte termijn vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan en te zijner tijd ook in een 

bestemmingsplan. Voordat de provincie Groningen nu over deze plannen besluit zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

De Commissie m.e.r. concludeerde in haar voorlopige advies van 10 april jl. dat er nog  

informatie ontbrak voor het gebied de Dijken-Bakkerom. Onduidelijk was of een nieuwe 

slenk (geul) in dit gebied kan leiden tot een negatief effect op de gewenste natuuront-

wikkeling. 

 

Het definitieve advies 

Met de aanvullende informatie wordt goed onderbouwd waarom de geplande slenk in 

het gebied de Dijken-Bakkerom geen drainerend effect zal hebben op de directe omge-

ving. Daardoor zal er ook geen sprake zijn van een negatief effect op de gewenste 

ontwikkeling van grondwater afhankelijke natuur. Hiermee is nu voldoende informatie 

beschikbaar om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de waterberging en na-

tuurontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. 

 

De Commissie geeft de provincie in overweging om bij de uitwerking van de plannen 

voor de verschillende gebieden na te gaan of aanvullende maatregelen nodig zijn waar-

door  kwelafhankelijke natuur zich nog beter kan ontwikkelen. Het heel gericht dempen 

van sloten kan zo’n maatregel zijn.  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.commissiemer.nl/adviezen/3106
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