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Persbericht 

 
 
Onderzoek effecten en aanpak bij slibsedimenta-
tie Eems-Dollard  
 

Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de proef met slibsedimentatie 

Eems-Dollard moet de effecten van de proef zelf beschrijven én beschrijven hoe 

de proef is ingericht, zodat toekomstige projecten ervan kunnen leren, zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De ministers Van Nieu-

wenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Schouten van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit hebben de Commissie om advies gevraagd over de beno-

digde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Rijkswaterstaat wil de waterkwaliteit en de natuur in de Eems-Dollard verbeteren door 

buitendijkse slibsedimentatie. Door onder andere vaargeulverdiepingen wordt er nu te-

veel slib uit zee aangevoerd. Rijkswaterstaat wil de slibconcentratie in de Eems-Dollard 

verlagen naar een meer natuurlijk niveau. Het project is onderdeel van de Programma-

tische Aanpak Grote Wateren en de Agenda Eems-Dollard 2050. Voordat de ministers 

besluiten over het project worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port.  

 

In een proef wil Rijkswaterstaat de hoeveelheid slib verminderen en onderzoek doen 

naar de toepassing van deze techniek. De Commissie adviseert in het milieueffectrap-

port de directe effecten van de proef zelf te onderzoeken én te beschrijven hoe de proef 

is ingericht zodat toekomstige projecten, om de hoeveelheid slib te verminderen in de 

Eems-Dollard, ervan kunnen leren. Zo helpt het milieurapport bij het nemen van een 

goede beslissing over de slibsedimentatie.  

 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - besluit over het 

project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3454
http://www.commissiemer.nl/

