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AAN DE RAAD.

Inleiding
Uit diverse onderzoeken, uitgevoerd door dan wel in opdracht van het
Waterschap Noorderzijlvest is gebleken dat de primaire kering tussen de
Eemshaven en Delfzijl niet voldoet aan het vereiste veiligheidsniveau uit de
Waterwet. De dijk is over een traject van 11,5 km afgekeurd op basis van
macrostabliteit binnenwaarts. Daarnaast is de bekleding van de dijk over een
traject van 11 km afgekeurd. Het Waterschap Noorderzijlvest is als
verantwoordelijke voor het beheer van de primaire keringen voornemens om de
primaire kering weer te laten voldoen aan de vereiste veiligheidsniveaus.
Voor deze dijkversterking zal de provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
opstellen, waarin ook mogelijke koppelkansen op het gebied van natuur,
landbouw, windenergie, toerisme en recreatie integraal kunnen worden
meegenomen.
Op grond van artikel 3.26 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen
Gedeputeerde Staten, bij het opstellen van een PIP, de gemeenteraad te horen.
Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
In het PIP worden in beginsel twee varianten mogelijk gemaakt. Het eerste
alternatief gaat uit van een dijkverbetering in grond. Het ruimtebeslag zal
voornamelijk binnendijks plaatsvinden op een strook van gemiddeld circa 30
meter breed die in bezit is van het Waterschap. Plaatselijk ontbreekt deze
strook en kan sprake zijn van ruimtebeslag van derden. Alternatief twee is een
constructieve oplossing. Deze houdt in dat de verbetering wordt uitgevoerd als
een constructieve oplossing die inhoudt dat zowel in de binnenberm als in het
buitentalud een damwand of vergelijkbare constructie wordt geplaatst.
Daarnaast zal op de kruin een kruinverhoging in grond worden uitgevoerd.
Koppelkansen
In het verleden is in het kader van de kustbescherming steeds gebruik gemaakt
van een zogenaamde harde zeewering. Dit met het oog op de veiligheid en de
praktische bruikbaarheid, en niet op ecologische werking. Om de ecologische
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waarden van de harde bekleding verder te verbeteren is het project 'Rijke
Dijken' van start gegaan.
Doel is om op een natuurlijker wijze de kustverdediging mee te laten groeien
met de zeespiegel. Voor de korte termijn kan de versterkingsopgave ook met
een enkele kering opgelost worden. De 'rijke dijk' kan echter leiden tot een
kleinere opgave in de primaire kering doordat het een
beperktere golfbelasting geeft op de dijk. De dubbele
dijk geeft een bredere basis voor de dijkzone op langere
termijn (stabiliteit) en een betere bescherming met het
oog op de aardbevingen. De overgang tussen de dijk en
het water wordt natuurlijker ingericht.
Initiatieven/ koppelkansen, zoals bijvoorbeeld de aanleg
van een strand, aangedragen vanuit de gemeente
Eemsmond, kunnen hiervan eventueel meeprofiteren.
De gemeente Eemsmond grenst vele kilometers aan de
zee, maar heeft niet veel plaatsen waar echt (veilig)
gezwommen kan worden en waar een strand aanwezig
is. Er bestaat reeds lang een wens om een strand aan
te leggen aan het einde van de Robbenplaatweg. Er zijn
inmiddels globaal twee varianten onderzochten om te
kijken of het haalbaar is om een strand te realiseren.
Inmiddels is gebleken dat de ene variant, als gevolg
van de omlegging van een dijk landinwaarts, dermate
duur is, dat deze als onhaalbaar moet worden
beschouwd. De andere variant, realisering van een
strand, bij de aanleg van strekdammen ten behoeve
van een dubbele kering, is om ecologische redenen
niet haalbaar. Bij aanleg van de strekdammen zouden
waardevolle velden met zeegras en een beschermde mosselbank verloren gaan.
Reden waarom afgezien wordt van de dubbele kering. De koppelkans "aanleg
strand" is derhalve niet aanwezig.
De wens blijft bestaan om in de toekomst een strand, wellicht op een andere
locatie dan aanvankelijk bedoeld, te realiseren
Financiële consequenties
Het horen van de gemeenteraad op grond van artikel 3.26 lid 1 van de Wet
ruimtelijke ordening heeft geen financiële consequenties.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld omhet Inpassingsplan Dijkverbetering voor
kennisgeving aan te nemen.
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