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Kennisgeving 
 
Project 
Waterschap Noorderzijlvest is voornemens om de Waddenzeedijk Lauwersoog-Vierhuizergat te versterken. De 
versterking wordt gecombineerd met een aantal gebiedsontwikkelingen in de kustzone. Het waterschap 
Noorderzijlvest heeft samen met de provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en Rijkswaterstaat Noord-
Nederland een integrale aanpak voor de dijkversterking ontworpen inclusief een aantal koppelprojecten. 
 
Coördinatie 
De voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking 
Lauwersmeerdijk wordt op grond van artikel 5.8 Waterwet door de provincie Groningen gecoördineerd. De 
coördinatie is gericht op een efficiënte besluitvorming door de voorbereiding, vaststelling en bekendmaking van 
de benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten verlopen. De besluiten die worden 
gecoördineerd zijn: het Projectplan Waterwet en de goedkeuring daarvan, de omgevingsvergunningen en de 
Vergunning Wet Natuurbescherming. De goedkeuring van het Projectplan is m.e.r.-plichtig. Ook het benodigde 
milieuef fectrapport (MER) maakt deel uit van de coördinatie. 
 
• Het dagelijks bestuur van het Waterschap heeft op 8 februari 2022 het ontwerp-projectplan  

vastgesteld. 
• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland heeft op 7 maart 2022 4 

ontwerp-omgevingsvergunningen vastgesteld voor "het aanleggen van een weg", "het plaatsen van 
rijshouten dammen", "het plaatsen van dijkdoorkruising, gemaal en verschillende stuwen" en 
"het realiseren van een damwand en keerwand".  

• Het college van gedeputeerde staten van provincie Groningen heeft op 22 maart 2022 de ontwerp-Wet 
natuurbeschermingsvergunning vastgesteld.  

 
Op de voorbereiding van de besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Inzage 
Het ontwerp-projectplan en het bijbehorende MER, de ontwerp-omgevingsvergunningen en de ontwerp-Wet 
natuurbeschermingsvergunning liggen ter inzage van 30 maart 2022 tot en met 4 mei 2022. Op werkdagen 
kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden: 
• Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, Groningen 
• Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen 
• Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen 

 
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door een ieder zienswijzen naar voren worden gebracht. 
De zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Loket VTH, 
Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail aan loketVTH@provinciegroningen.nl, graag onder vermelding 
van naam, adres, datum zienswijze, nummer en omschrijving van het besluit.  
 
Vervolg 
De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve besluiten. Tegen de definitieve besluiten 
kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het MER wordt ter toetsing voorgelegd aan de landelijke Commissie voor de m.e.r. Het toetsingsadvies van de 
Commissie wordt betrokken bij de goedkeuring van het Projectplan.  
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