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Persbericht Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de dijkverbete-

ring Eemshaven - Delfzijl eventuele risico’s door aardbevingen en het plaatsen 

van windturbines in het dijkprofiel goed in beeld te brengen. 

 

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 provinciale staten van 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 vereiste veiligheidsnormen. De provincie Groningen, de 

gemeenten Delfzijl en Eemsmond en energiebedrijf RWE zien daarnaast een aantal 

zogenaamde ‘meekoppelkansen’ op het gebied van natuur, landbouw, toerisme, recre-

atie en windenergie.  

 

De plannen voor de dijkverbetering en meekoppelkansen worden in een provinciaal 

inpassingsplan vastgelegd. De provinciale staten van Groningen beslissen binnenkort 

over dit plan. Om de effecten van dit plan goed in beeld te brengen wordt eerst een 

milieueffectrapport opgesteld.  

 

De provinciale staten hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste 

inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van de dijkverbete-

ring en de effecten van de meekoppelkansen integraal te bekijken. De meekoppelkan-

sen kunnen de milieugevolgen van de dijkverbetering bijvoorbeeld veranderen (een ho-

gere dijk in combinatie met windturbines is zichtbaarder in het landschap, maar biedt 

kansen voor groene energie) of verkleinen (een ‘Rijke Dijke’ met nieuwe kansen voor 

natuurontwikkeling). 

 

Over de effecten van aardbevingen op de dijk en de effecten van het plaatsen van wind-

turbines in de dijk bestaan veel onzekerheden. De eventuele risico’s kunnen echter 

groot zijn. De Commissie adviseert daarom deze onzekerheden goed in kaart te bren-

gen.  

 

Het rapport moet straks een goede vergelijking bevatten van de effecten van de alter-

natieven op de leefomgeving (geluid, veiligheid, landschap) en op de (beschermde) na-

tuur. De provincie kan deze vergelijking gebruiken bij keuzes in het inpassingsplan. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3015
http://www.commissiemer.nl/

