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Persbericht: Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee 

 
Milieueffectrapport vaargeul Eemshaven volledig 

 

De Commissie m.e.r. concludeert dat het milieueffectrapport voor de verruiming 

van de vaarweg Eemshaven – Noordzee nu volledig is.  Aanvullende informatie 

laat onder meer zien dat door het nemen van maatregelen in de natuurgebieden 

op Schiermonnikoog natuur kan worden hersteld. 

 

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 

het ministerie van IenM - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het project 

Om de bereikbaarheid van de Eemshaven te verbeteren wordt de vaarweg naar de 

Noordzee verruimd. Dit betekent dat de vaargeul geschikt wordt gemaakt voor zoge-

naamde ‘Panamax’-schepen die een diepgang hebben van maximaal 14 meter. De be-

staande vaargeul moet hiervoor op een aantal plaatsen worden verdiept en verbreed. 

Het te baggeren materiaal (zand, klei en keileem) wordt elders in de Waddenzee ver-

spreid. 

 

Het ministerie van IenM neemt binnenkort een besluit over de verdieping. Voorafgaand 

hieraan zijn de milieueffecten onderzocht. De Commissie concludeerde eerder dat in-

formatie ontbrak in het milieurapport. Rijkswaterstaat heeft daarom het rapport aange-

vuld. De Commissie toetste het rapport op verzoek van het ministerie opnieuw. 

 

Het advies 

De Commissie concludeert dat de milieueffecten van de verruiming, het verspreiden 

van baggerspecie en het gebruik van de nieuwe vaargeul nu goed in beeld zijn ge-

bracht. 

 

Bijzonder onderwerp in het rapport was de toename van luchtverontreiniging door de 

baggerwerken en groei van het scheepvaartverkeer vanwege de verdieping. Deze ver-

ontreiniging heeft negatieve effecten op beschermde natuur op Schiermonnikoog. Aan-

vullende informatie laat zien dat door het nemen van maatregelen in de natuurgebieden 

op Schiermonnikoog de effecten worden voorkomen. Het is de Commissie nog niet dui-

delijk wanneer de nieuwe maatregelen worden uitgevoerd. 

 

Aandachtspunt uit het rapport is de verspreiding van baggerspecie op de stortlocaties 

voor de kust van Ameland. Deze beïnvloedt de hoeveelheid beschikbaar voedsel voor 

Sterns tijdens het broedseizoen negatief. De Commissie adviseert daarom geen bag-

gerspecie te verspreiden in de periode half februari tot en met eind oktober.  
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