Vastgesteld Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, inclusief koppelprojecten,
MER, en verleende vergunning Natuurbeschermingswet
Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten op 28 september 2016 het
Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, inclusief koppelprojecten, en bijbehorend
Milieueffectrapport (MER) gewijzigd hebben vastgesteld. De wijzigingen zijn o.a. tot stand gekomen op
basis van ingediende zienswijzen. Voorts zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. De wijzigingen
hebben zowel betrekking op de verbeelding, de regels als de toelichting van het inpassingsplan. De
wijzigingen zijn beschreven in de bij het vaststellingsbesluit behorende Zienswijzennota en in de
Voordracht met nummer 56/2016. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 25 oktober 2016 voor
de in dit plan mogelijk gemaakte projecten een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet
1998 verleend. Hiervoor is een Passende Beoordeling (PB) opgesteld. Ten opzichte van de
ontwerpvergunning is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn beschreven in de
vergunning.
Aanleiding en inhoud
De primaire waterkering tussen de Eemshaven en Delfzijl voldoet niet aan het vereiste
veiligheidsniveau uit de Waterwet. In verband daarmee en gelet op de mogelijke effecten van
aardbevingen op de stabiliteit van de betrokken dijk, wil het waterschap Noorderzijlvest de dijk
verbeteren. Waterschap Noorderzijlvest is de initiatiefnemer voor de dijkverbetering EemshavenDelfzijl. Voor de koppelprojecten zijn andere instanties (mede)initiatiefnemer:
• De provincie Groningen voor de koppelprojecten “Rijke dijk”, “Dubbele dijk” en “Kiek over Diek,
inclusief TOP Hoogwatum”;
• De gemeente Delfzijl voor het koppelproject “Stadsstrand Marconi”;
• Innogy Windpower Netherlands B.V (voorheen: RWE Energy) voor de drie windturbines op de
Oostpolderdijk.
Het vastgestelde Inpassingsplan voorziet o.a. in het ruimtelijk mogelijk maken van de hierboven
genoemde ontwikkelingen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de breedte van de nieuwe
dijk inclusief de bijbehorende vrijwaringszone, de koppelprojecten op en langs de dijk (o.a. in de Eems
en ter hoogte van Hoogwatum) en een deel van het (stedelijk) gebied van Delfzijl Noord ten noorden
van de Kustweg.
Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit, het Inpassingsplan, het MER, de PB en de verleende vergunning ingevolge
de Natuurbeschermingswet 1998 liggen van 31 oktober tot en met 12 december 2016 tijdens
kantooruren ter inzage in:
de mediatheek van het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen;
het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen;
het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl, J. van den Kornpuntplein 10 te Delfzijl;
het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen.
De documenten zijn ook te raadplegen op en te downloaden van de website van de provincie
Groningen: www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen. Het vastgestelde Inpassingsplan
met bijbehorende stukken is tevens digitaal te raadplegen op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.IPDijkEemsDelf-VA01
Procedure
Het MER is opgesteld ten behoeve van het provinciaal inpassingsplan. Het bevoegd gezag is
Provinciale Staten van de provincie Groningen. Op het provinciaal inpassingsplan is de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Op de hiervoor genoemde besluiten is de zogenaamde provinciale
coördinatieregeling van toepassing verklaard. Dit betekent dat het Inpassingsplan en de vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 gezamenlijk voorbereid zijn en bekendgemaakt worden.
Beroepsmogelijkheid
Van 1 november tot en met 12 december 2016 kan beroep tegen het vastgestelde Inpassingsplan met
bijbehorende stukken en de verleende vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 worden
ingesteld door belanghebbenden die al eerder tijdig een zienswijze op de stukken hebben ingediend.
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben
ingediend op een betreffend ontwerpbesluit en belanghebbenden die het niet eens zijn met door
Provinciale Staten ten opzichte van het ontwerpbesluit aangebrachte wijzigingen, kunnen ook beroep
instellen voor zover zij door een wijziging in een nadeligere positie zijn komen te verkeren.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van een of
meerdere besluiten waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Het beroepschrift
moet worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; Postbus 20.019, 2500
EA DEN HAAG.
Het Inpassingsplan treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn.
De mogelijkheid bestaat om de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak te verzoeken om - bij
wijze van voorlopige voorziening - de inwerkingtreding van het Inpassingsplan op te schorten in
afwachting van de behandeling van het beroep. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is
beslist. Verzoekschriften moeten worden verzonden aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State; Postbus 20.019; 2500 EA DEN HAAG
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd. Hierover krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Op het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
Herstelwet van toepassing. Voor wat betreft het indienen van een beroepschrift betekent dit dat:
a. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn
ingediend;
c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Meer informatie met betrekking tot het instellen van beroep vindt u op de website van de Raad van
State: www.raadvanstate.nl
Anterieure overeenkomst
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken
Gedeputeerde Staten bekend dat zij op 27 september 2016 een anterieure overeenkomst ex artikel
6.24, lid 1, Wro hebben gesloten met Innogy Windpower Netherlands B.V, gevestigd te 'sHertogenbosch, Willemsplein 4. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisering van
maximaal 3 windturbines binnen het vastgestelde Inpassingsplan. In de overeenkomst zijn afspraken
gemaakt over de ontwikkeling van de drie windturbines, de rechten en plichten als ook over de
vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking en de toepassing van het
provinciale beleid inzake ‘Sanering en opschaling, gebiedsfonds en participatie'. Ook zal Innogy
meebetalen aan het te realiseren broedeiland. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke
beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst kan geen beroep worden ingediend. Van
31 oktober tot en met 12 december 2016 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure
overeenkomst voor iedereen ter inzage op het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de provincie Groningen:
Dhr. M. Buurman (projectcoördinator), tel 050-3164258
of tot het Waterschap Noorderzijlvest:
Dhr. A. Wijnstra (projectmanager), tel: 050-3048911

