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Partiële herziening provinciaal inpassingsplan "Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl"

Geachte dames en heren,
Aanleiding
Het provinciaal inpassingsplan "Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl" vormt het ruimtelijk kader voor het
verbeteren van de dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven, inclusief een aantal meekoppelprojecten, waaronder
de Dubbele Dijk. Naar ons oordeel is het noodzakelijk dat het inpassingsplan gedeeltelijk wordt herzien.
In deze brief informeren we u over de noodzaak voor deze planherziening en over de daartoe te doorlopen
procedure.
Eerdere behandeling in PS
U heeft op 28 september 2016 het inpassingsplan "Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl" vastgesteld (voordracht
van 12 juli 2016, nr. 2016-36.382).
Roi en bevoegdheden PS in deze fase
Op grond van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening bent u bevoegd om een inpassingsplan vast testellen
(en te herzien) indien sprake is van provinciale ruimtelijke belangen en de gemeenteraad vooraf is gehoord.
Nadat de wettelijk voorgeschreven voorbereidingsprocedure is gevolgd, zullen wij u voorstellen om de
planherziening vast te stellen.
Vervolg
De planning is om in februari 2019 het voorontwerp van de planherziening ter consultatie voor te leggen aan de
betrokken overheden en andere belanghebbenden, waaronder de omwonenden.
De resultaten van deze consultatieronde zullen worden betrokken bij de voorbereiding van het ontwerp van de
planherziening. Dit ontwerp zal vervolgens gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze
periode kan een ieder daartegen zienswijzen kenbaar maken. Wij verwachten u in de tweede helft van 2019
een voordracht tot vaststelling van de planherziening te kunnen voorleggen.
Nadat het inpassingsplan is vastgesteld kan er door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Extern betrokkenen
Aangezien de planherziening betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Delfzijl zal dezegemeente
bij de voorbereiding van de planherziening worden betrokken.
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Hetzelfde geldt voor het waterschap Noorderzijlvest, vanwege haar rol in het piiotproject Dubbeie Dijk.
Daarnaast worden ook de omwonenden bij de voorbereiding van de pianherziening betrokken. De omwonenden
zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de voorgenomen planherziening en de procedure ervan.
Nadere toelichting
Pilotoroiect Dubbele Diik
De provincie Groningen voert samen met het waterschap Noorderzijivest het piiotproject Dubbele Dijk uit, ais
onderdeei van de dijkverbetering Eemshaven-Deifziji. Het project bestaat uit het realiseren van een tweede dijk
achter de primaire kering. In de primaire kering wordt een getijdeduiker aangelegd, waardoor tussen de twee
dijken een gebied met getijdewerking ontstaat: het zogenaamde tussengebied. In het tussengebied wordt
getijdewater ingeiaten. Het zuideiijke deei van dit gebied is bedoeld voor slibinvang en natuurontwikkeling,
terwiji het noordeiijke gedeeite beschikbaar wordt gesteld voor zilte landbouw en aquacultuur. Een van de
doelen van het project is te onderzoeken of in het tussengebied rendabele zilte teelten ontwikkeld kunnen
worden.
Het project maakt onderdeel uit van het Programma Eems-Doiiard 2050.

Figuur 11ndeling tussengebied In noordelijk en zuidelijk deel
Het tussengebied heeft in het inpassingsplan uit 2016 een agrarische bestemming gekregen met het oog op de
volgende doelstelling: zilte landbouw en aquacultuur, slibwinning en natuurontwikkeling. Deze doelstelling blijft
ongewijzigd, maar sinds 2016 is er meer kennis vergaard over hoe de nieuwe functies geëxploiteerd kunnen
worden. Voor een goede exploitatie blijken meer bebouwingsmogelijkheden en infrastructurele voorzieningen
nodig te zijn dan ten tijde van het opstellen van het inpassingspian was voorzien. Deze verkregen kennis maakt
een herziening van het inpassingsplan noodzakelijk.
Inhoud herziening inpassingspian
De partiele herziening van het PIP zal betrekking hebben op het in figuur 2 weergegeven plangebied.
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Figuur 2: Ligging van het plangebied partiële herziening inpassingsplan
In 2016 was nog niet duidelijk waar de achterliggende dijk precies zou komen te liggen. Daarom heeft dezedijk
nog geen aparte bestemming gekregen, maar valt onder de bestemming 'agrarisch'.
Inmiddels is de definitieve ontwerp en daarmee de precieze plek van de achterliggende dijk bekend. In de
herziening krijgt de achterliggende dijk de bestemming 'waterkering'.
Verder zal het herziene PIP in beperkte mate ruimte bieden voor het realiseren van gebouwen ten behoeve van
de zilte landbouw en aquacultuur. Tevens worden bouwwerken mogelijk gemaakt (bijvoorbeeld kweekbakken
en bassins).
Ook zal de herziening van het PIP de realisatie van een getijdeduiker om het water uit de Eems het gebied
binnen te laten mogelijk maken en een doorlaatconstructle om het zoute water gecontroleerd het gebied voor
aquacultuur In en uit te laten lopen.
Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gïdeputee^e Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

