
DOCUMENTEN BEKIJKEN? 
Alle documenten staan zowel in het  
Nederlands als in het Duits vanaf vrijdag  
15 mei 2020 op:  

www.platformparticipatie.nl/eemsdollard. 

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus 
(COVID-19) is het onzeker of fysieke locaties gedurende 
de periode toegankelijk blijven.  
De documenten zijn daarom digitaal te raadplegen 
via www.platformparticipatie.nl/eemsdollard. 

U kunt de documenten ook op papier thuisgestuurd 
krijgen. Stuur daarvoor een e-mail naar:  
alex.steenbergen@rws.nl. Met vermelding van uw 
naam en adres. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk  
de documenten versturen. 

IN GESPREK MET EEN MEDEWERKER
U kunt ook een medewerker telefonisch uw 
vragen stellen. Stuur daarvoor een e-mail met 
uw vragen naar alex.steenbergen@rws.nl 

met vermelding van uw telefoonnummer.  
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

UW ZIENSWIJZEN ZIJN WELKOM 
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren.  
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 

DIGITAAL 
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: 
www.platformparticipatie.nl/eemsdollard.

MONDELING 
Telefonisch tijdens kantooruren  
070 456 89 99.

POST 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Participatie 
o.v.v. Pilot Slibsedimentatie Eems-Dollard 
Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

VERVOLG 
Aan de commissie m.e.r. wordt advies  
gevraagd over de Notitie Reikwijdte en  
Detailniveau. De ministeries van Infra-

structuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit betrekken de zienswijzen en reacties 
bij de verdere besluitvorming. De zienswijzen worden 
beantwoord in een nota van antwoord.  
Als u een zienswijze heeft ingediend, dan wordt u  
over het vervolg verder geïnformeerd. 

MEER INFORMATIE? 
Op: www.platformparticipatie.nl/eemsdollard 
en https://eemsdollard2050.nl.  
 Vragen over de procedure? Tel. 070 456 89 99.  
Vragen over het project? Tel. 0800 8002.

Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard is een van de projecten uit het Programma Eems-Dollard 2050 
van de Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
Groninger Landschap, Gemeente Delfzijl, Groninger Seaports en Waterschap Hunze & Aa’s.

Rijksoverheid

Van vrijdag 15 mei tot en met donderdag 25 juni 2020 kunt u een zienswijze geven  
over de startbeslissing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het  
project Pilot Buitendijkse Slibsedimentatie Eems-Dollard. In deze kennisgeving  
leest u hoe u dat kunt doen. 

Inhoud
In de Eems-Dollard gaat het rivierwater van de Eems over in de Waddenzee. Het is het 
laatst overgebleven estuarium van de Waddenzee in Nederland. Dit overgangsgebied  
van zoet naar zout is van grote betekenis voor de natuur: 
• als gebied om voedsel te vergaren; 
• om te rusten; 
• om jongen groot te brengen; 
• en als tussenstop tijdens de trek van de ene plek naar de andere. 

Daarbij kent het gebied een rijke natuur. Tegelijkertijd is dit estuarium* de toegangspoort 
tot belangrijke haven- en industriegebieden. Door de eeuwen heen zijn veel kwelders en 
slikken ingepolderd. Daardoor kan het slib dat wordt aangevoerd vanuit zee niet meer  
sedimenteren. Dat betekent neerdalen en vastleggen op de ondergrond. Dat zorgt voor 
zeer slibrijk en daarmee troebel water. Daardoor is er te weinig licht onder water en  
dat remt de primaire productie, de motor die voedsel voor het ecosysteem produceert.  
Door de bedijking en inpolderingen zijn leefgebieden op de overgangen tussen land en  
water en zoet en zout verloren gegaan. Veel zeegrasvelden en schelpdierbanken zijn  
verdwenen. Door de stijging van de zeespiegel kunnen platen en slikken verdrinken wat  
het leefgebied verder verkleint. 

Project Pilot Buitendijkse slibsedimentatie: waarom dit project en wat gaan we doen? 
Om het slib in het water te verminderen, wordt in de Dollard een proefproject (pilot)  
voorbereid om buitendijks slib te laten sedimenteren. Het gaat er daarbij om, om de juiste 
condities te scheppen waardoor het slib kan sedimenteren. Dit project verlaagt de troebel-
heid, zorgt voor een ecologische kwaliteitsverbetering (versterking voedselweb en  
productiviteit, vergroot de habitatdiversiteit, natuurlijke kwelderontwikkeling en levert  
bijdragen aan N2000- en KRW-doelen), geeft inzicht in de mogelijkheid om met de zee-
spiegel mee te groeien en draagt bij aan kennisontwikkeling. Samen met partners en  
stakeholders verkennen we diverse mogelijkheden om de sedimentatie te bevorderen.  
De meest veelbelovende zal aan de opdrachtgevers worden voorgesteld om te realiseren. 
Op basis van de eindresultaten van deze pilot wordt over het opschalen in een volgende 
fase besloten. 

Betrokken Partijen 
Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen in het gebied binnen het Meerjarig 
Adaptief Programma Eems-Dollard.  Ook de directbetrokkenen en kennis instellingen  
en beheerders zijn aangesloten. Vanuit dit programma geven we ook vorm aan de samen-
werking met Duitsland. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn het bevoegd gezag en beslissen over (de uitvoering 
van) het project. 

Startbeslissing 
De startbeslissing laat zien waarom het project nuttig en noodzakelijk is. Ook wordt  
beschreven wat er nodig is om binnen ongeveer één à twee jaar zover te zijn dat  
de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit de zogenoemde voorkeursbeslissing kunnen nemen: een goed onderbouwde 
keuze voor de beste oplossing, de juridische route voor het vervolgtraject en  
de financieringswijze. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De NRD beschrijft de onderzoeksaanpak van het milieueffectrapport. Zowel de drie  
te onderzoeken alternatieven als de beoordelingscriteria worden toegelicht.

Participatiemogelijkheden 
Er zijn diverse mogelijkheden om kennis te nemen van het project, om mee te denken,  
te reageren. U kunt ons daarover schriftelijk of telefonisch bereiken. Verder bent u in  
de gelegenheid uw zienswijze(n) in te dienen. Voor het maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak zijn er vele partijen bij betrokken. Deze betrokkenheid wordt ook voortgezet in  
de vervolgfase. 

Wat willen we graag van u weten? 
Wij zijn geïnteresseerd in de beantwoording van de volgende vragen: 
1.  Wat vindt u van de manier waarop de milieueffecten worden betrokken bij de keuzes van 

de maatregelen voor slibsedimentatie buitendijks (zie hoofdstuk 5); heeft u wellicht nog 
suggesties hoe het beter kan? 

2.  Zijn alle relevante milieueffecten genoemd (zie hoofdstuk 4), of moeten er volgens u nog 
andere effecten worden onderzocht? 

3.  Op welke specifieke aandachtspunten zouden wij moeten letten bij de onderzoeken naar 
milieueffecten, bijvoorbeeld bijzondere natuurwaarden? 

* Een trechtervormige riviermond met een waterbeweging onder invloed van het getij. 
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