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MER Waterberging en natuurontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Effect nieuwe slenk in waterbergingsgebied
De Dijken-Bakkerom nog onvoldoende onderbouwd
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het project Waterberging
en natuurontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier beoordeeld. Zij concludeert
dat het rapport voor twee van de drie waterbergingsgebieden en voor de zeven
natuurgebieden voldoende informatie geeft. Het effect van een nieuwe slenk op
kwelafhankelijke natuur in het waterbergingsgebied De Dijken-Bakkerom vindt de
Commissie nog onvoldoende onderbouwd. De provincie gaat het rapport op dit
punt aanvullen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van
milieueffectrapporten. 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 provincie Groningen en de gemeente Grootegast besluiten over het project. Zie ook onze website:
www.commissiemer.nl.

Het plan
De provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest en andere partijen willen in het
Zuidelijk Westelijk Kwartier drie waterbergingsgebieden in combinatie met natuurontwikkeling realiseren en in zeven gebieden natuur ontwikkelen. De functiewijzigingen
worden vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan en bestemmingsplan. Voordat de
provincie Groningen en de gemeente Grootegast besluiten over respectievelijk het inpassingsplan en het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het rapport geeft een goede analyse van de waterhuishouding in alle gebieden en de
wateroverlast en -veiligheid tot 2050. De totale waterbergingsopgave van 5 miljoen m3
blijkt in alle onderzochte inrichtingsalternatieven voor de drie waterbergingsgebieden
Driepolders, De Dijken-Bakkerom en Dwarsdiep mogelijk, behalve in de landbouwvariant voor het Dwarsdiep.
Door in de natuurgebieden beter gebruik te maken van de lokaal aanwezige kwel, zoals
door heel gericht sloten te dempen, kunnen kwelafhankelijke natuurwaarden zich nog
beter ontwikkelen. Deze maatregelen kunnen in de vervolgtrajecten uitgewerkt worden.
In het gebied De Dijken-Bakkerom zal een slenk worden gegraven voor wateraanvoer
in droge tijden en eventueel waterafvoer in natte tijden. Het rapport maakt niet duidelijk
wat het effect van deze slenk is op de ontwikkeling van kwelafhankelijke natuur in het
gebied. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de definitieve inrichting
van de Dijken-Bakkerom is dit belangrijke informatie. De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te vullen. De provincie Groningen heeft aangegeven dit te gaan
doen.
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