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Natuurgevolgen versterking Lauwersmeerdijk vragen extra aandacht
De gevolgen voor de natuur van de dijkversterking tussen Lauwersoog en Vierhuizergat zijn nog niet volledig beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de
Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Groningen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Waterschap Noorderzijlvest wil de Lauwersmeerdijk tussen de haven van Lauwersoog
en Vierhuizergat over een lengte van 9 kilometer versterken zodat deze voldoet aan de
nieuwste veiligheidsnormen. De dijkversterking wordt gecombineerd met andere gebiedsprojecten, zoals een project om de natuur van de Waddenzee, het kustgebied en
het achterland te vergroten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met meerdere partners. Voordat de provincie over dit plan besluit, zijn de milieugevolgen van het plan
onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport geeft veel informatie, zegt de Commissie. Wat echter nog onduidelijk is zijn
de maatregelen die genomen kunnen worden om de vogels op het wad en in de kwelder
voor de dijk niet te verstoren tijdens de werkzaamheden. Ook maatregelen om de stikstofneerslag op de Waddenzee te beperken, ontbreken nog in het milieueffectrapport.
Elektrisch materieel gebruiken bij de aanleg zou een maatregel kunnen zijn.
De natuur in het gebied wordt vergroot door natuurlijke overgangen naar de dijk te maken, vismigratie via een zoet-zoutovergang en met houten dammen om kwelders te
ontwikkelen. Het effect hiervan op de nu aanwezige natuur is nog niet in beeld. Ook is
het belangrijk is om te weten hoe de gevolgen worden gemonitord en geëvalueerd.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het plan.
----------------------------------------------------------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 - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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