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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN 

 
 
 
 
 
Groningen, 24 januari 2023 
 
Dossiernummer: K18615 
 
Documentnummer: 2023-111427 
  
 
Op 28 oktober 2022 hebben wij van het Algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest een 
verzoek ontvangen tot goedkeuring van het Projectplan Waterwet voor de Dijkversterking 
Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat.  
 
De Groningse Lauwersmeerdijk voldoet niet meer aan de normen voor waterveiligheid. Daarom heeft 
het Waterschap in het projectplan Waterwet opgesteld. Het beschrijft op welke wijze de 
Lauwersmeerdijk integraal wordt versterkt. De dijkversterking wordt gecombineerd met de volgende 
koppelprojecten die een meerwaarde hebben voor natuur, recreatie/tourisme en verkeer:  

o Tweede ontsluitingsweg haven;  
o Westelijke Havendam; 
o Natuurlijke overgangen;  
o Kwelderontwikkeling;  
o Vismigratie en zoet-zout overgang.  

 
Op grond van artikel 5.7 van de Waterwet behoeft het projectplan goedkeuring van ons college.Het 
het projectplan Waterwet is gericht op een veilige dijk én op het ontwikkelen van een vitale 
toekomstbestendige kustzone langs de Waddenkust. 
 
M.e.r.-procedure 
Op basis van categorie D 3.2 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige 
activiteit. Het Waterschap heeft ervoor gekozen een milieueffectrapport (MER) op te stellen. In het 
MER zijn de milieueffecten van de dijkversterking onderzocht. 
De m.e.r.-procedure is gestart met de bekendmking en tervisielegging van de Notitie reikwijdte en 
detailniveau van 6 april tot en met 18 met 2020. Vervolgens heeft het waterschap, op basis van het 
vastgestelde advies voor de reikwijdte en detailniveau voor het MER, het MER laten opstellen. We 
hebben het MER, tesamen met de ontwerpbesluiten en -vergunningen van 30 maart tot en met 4 mei 
2022 ter visie gelegd. Op 15 september 2022 heeft de Commissie voor de m.e.r. haar toetsingsadvies 
uitgebracht, waarin is vastgesteld dat op een aantal belangrijke punten informatie ontbrak. Naar 
aanleiding daarvan heeft het waterschap de aanvulling op het MER en de Passende Beoordeling 
aangevuld. Deze is op 9 januari 2023 bij ons ingediend. Het aangevulde MER met bijlagen, waaronder 
de Passende Beoordeling, bevat daarmee voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige 
plaats te geven in de beluitvorming.  
 
En verder overwegende dat: 
 bij het tot stand brengen van het plan rekening is gehouden met alle bij de uitvoering van het plan 

betrokken belangen, waaronder die van landschap, natuur, recreatie, cultuurhistorie, archeologie, 
bedrijvigheid, ruimtelijke ordening milieu en landbouw;  

 op basis van de samenwerkingsovereenkomst uit 2020 het Projectplan tot stand is gekomen in 
samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat, Gemeente het Hogeland, 
Stichting het Groninger Landschap en Provincie Groningen; 

 het Waterschap zorgvuldig het participatieproces heeft doorlopen met bewoners, bedrijven, 
belangen- en maatschappelijke organisaties; 

 tijdens de gecoördineerde terinzagelegging van het ontwerp projectplan, het MER, de ontwerp 
natuurvergunning en de ontwerp omgevingsvergunningen drie zienswijzen zijn ontvangen;  
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 de zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming, zoals is weergegeven in de Zienswijzennota;  

 wij het Projectplan Waterwet niet in strijd met het recht of het algemeen belang achten;  

 wij de uitvoering van het projectplan en de koppelprojecten een positieve bijdrage achten voor het 
versterken van de waarden in het Lauwermeer- en het Waddengebied. 

 het koppelproject natuurlijke overgang tussen het Waddenzee en de dijk bijdraagt aan de 
ecologische diversiteit van het gebied. 

 het koppelproject vismigratie en zoet-zout overgang Marnewaard de barrière werking van de dijk 
voor de vis trek vermindert en zo de ecologische waarde van Noord-Nederland en het 
Waddengebied verbetert, door 70 hectare getijdenatuur te ontsluiten met de Waddenzee. 
Daarnaast versterkt het de brakke waternatuur in de Marnewaard 

 het koppelproject kwelderontwikkeling bijdraagt aan de variatie van ecologie in het gebied en onze 
kennis vergroot over hoe kwelderontwikkeling kan bijdragen aan de verschillende belangen zoals 
ecologie, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.  

 het aanleggen van een tweede ontsluitingsweg op de landelijke Dijk aan de oostzijde van de 
haven van Lauwersoog, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in en rondom het 
havengebied van Lauwersoog verbetert. 

 
  

BESLUIT: 
 
Gelet op het bovenstaande en verzocht door het Algemeen Bestuur van het Waterschap 
Noorderzijlvest op 26 oktober 2022 en aangevuld per brief op 9 januari 2023, besluiten wij op grond 
van artikel 5.7 van de Waterwet, het Projectplan Waterwet voor de Dijkversterking Lauwersmeerdijk-
Vierhuizergat goed te keuren. 
 
 
Groningen, 24 januari 2023 
 
 
     
 Gedeputeerde Staten voornoemd: 

   , voorzitter. 

  , secretaris. 
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Coördinatie 
De voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking 
Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat wordt door de provincie Groningen gecoördineerd op grond artikel 5.8 
van de Waterwet. De coördinatie is gericht op een efficiënte besluitvorming door de voorbereiding, 
vaststelling en bekendmaking van de benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te 
laten verlopen. 
 
De besluiten die gecoördineerd worden voorbereid zijn: 

 Projectplan Waterwet (waterschap Noorderzijlvest) 
 Omgevingsvergunningen (gemeente Het Hogeland) 
 Vergunning Wet natuurbescherming (provincie Groningen) 

 
Dit goedkeuringsbesluit wordt gelijk met deze besluiten ter inzage gelegd.  
 
Beroep 
Tegen dit besluit kan tijdens de beroepstermijn van 6 weken beroep aangetekend worden bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Crisis- en herstelwet 
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het 
instellen van beroep betekent dit onder meer dat: 

 de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen; 
 beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

 
 
 
 
 


