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Besluit vormvrije-m.e.r.-beoordeling fase 1 Brede Groene Dijk 

Geachte heer Dijk, 

Hierbij sturen wij u ons besluit van 19 oktober 2017, waarbij wij hebben besloten dat voor de afgraving van de 
Klutenplas geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. 
Voor het overige verwijzen wij kortheidshalve naar het bijgevoegde besluit. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben gemformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

Namens dezen: 

mr. Drs. P. Wiekeraad 

Hoofd van de afdeling Omgeving en Milieu] 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Marti nikerkhof 12 Sint Jansstraat4 Postbus610 Telefoon 
9712 JG Groningen 9712 JNGroningen 9700APGroningen 050 3164911 

www.provinciegroningen.nl 
info@provinciegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160 BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84ABNA0446 0456 91 / BIG: ABNANL2A 
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Besluit m.e.r.-beoordeling 

Waterschap Hunze en Aa's 

ten behoeve van Ontgronding Slibvang Klutenplas a!s 

onderdeel van het demonstratieproject "Brede Groene 

Dijk" 
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Groningen, 20 oktober 2017 

Nr. 2017/092359/K6093 

Verzonden: 20 oktober 2017 

Op 12 oktober 2017 hebben wij, overeenkomstig artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer, een 
m.e.r.-notitie ontvangen. De notitie betreft de aanmelding van een een ontgronding van circa 3,5 ha. 
voor de"Slibvang Klutenplas", als eerste fase van het demonstratieproject "Brede Groene Dijk". De 
notitie bevat voldoende informatie voor de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. 

Proiectqeqevens: 
Naam initiatiefnemer 
Plaats van de voorgenomen activiteit 

Bevoegd gezag 
M.e.r.-beoordelingsplichtig besluit 

Waterschap Hunze en Aa's 
in het Eems-Dollard estuarium, ten noorden van de Carel 
Coenraadpolder 
Provincie Groningen 
Goedkeuring van het Projectplan ingevolge de Waterwet 

Waterschap Hunze en Aa's wil in het kader van het demonstratieproject Brede Groene Dijk 
onderzoeken of een gedeelte van de dijk langs de Dollard versterkt kan worden als brede dijk met een 
flauw talud, voorzien van een dikke laag klei en begroeid met gras, in plaats van de gebruikelijke 
versterking met asfalt. De Brede Groene Dijk zal worden opgebouwd met gebiedseigen klei, onder 
andere afkomstig uit de nog aan te leggen Klutenplas. Deze m.e.r.-beoordeling betreft het graven van 
deze Klutenplas van ca 3,5 ha. 

Projectplan Water 
De bevoegdheid voor ontgrondingen buitendijks ligt bij Rijkswaterstaat. Echter, in het geval van de 
Klutenplas, wordt deze meegenomen in het Projectplan Waterwet (Besluit tot aanleg of wijziging van 
een waterstaatswerk). Omdat de m.e.r.-beoordeling is gekoppeld aan de goedkeuring van dit 
Projectplan door ons college, zijn wij ook het bevoegd gezag voor deze m.e.r.-beoordeling. 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen, 
waarbij op grand van artikel 7.2,van de Wm een beslissing moet worden genomen of bij de 
voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de belangrijke nadelige 
gevolgen die zij voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden 
opgesteld. 
De activiteit valt onder categorie D16.1 van het Besluit m.e.r: ontginning dan wel wijziging of 
uitbreiding , met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem. Volgens deze 
categorie van het Besluit m.e.r. ligt de drempel voor de m.e.r.-beoordelingsplicht bij een ontgronding 
bij een terreinoppervlakte van 12,5 ha. of meer. De ontgraving van de Klutenplas blijft met circa 3,5 ha 
ruimschoots beneden deze drempelwaarde, waardooreen vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. 
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Sinds de inwerkingtreding van het inwerkingtredingsbesluit wijziging Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 
moeten wij, als bevoegd gezag voor de goedkeuring van het projectplan Water waarin de te 
ontgronden plas is meegenomen, een apart besluit nemen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Wij hebben bij de beslissing over de m.e.r.-beoordelingsplicht rekening gehouden met de in Bijlage III 
bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op: 
I. de kenmerken van de activiteit; 
II. de plaats waar de activiteit wordt verricht; 
III. de kenmerken van de gevolgen van de activiteit; en 
IV. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 

Op basis van de notitie van is naar onze mening voldoende informatie verstrekt om aan de hand van 
de bovengenoemde criteria tot een oordeel te komen. 

I De kenmerken van de activiteit. 
De voorgenomen activiteit betreft de ontgronding van de Slibvang Klutenplas, groot circa 3,5 ha. De 
kwelderklei die hierbij vrijkomt wordt beschikbaar gesteld voor de opbouw van het tijdelijk slibdepot. 
Daarnaast wordt een tijdelijk broedeiland aangelegd van ca 1 ha, voor de optimalisatie van het 
broedgebied. De aanleg van de Klutenplas dient drie doelen: 

a. Kleileverantie voor de bouw van het tijdelijk slibdepot en (later) de pilotdijk voor het 
demonstratieproject Brede Groene Dijk; 

b. Invangen van slib ter reductie van de slibvracht van de Dollard en 
c. Het aanleggen van een broedeiland waarmee de biodiversiteit en het broedsucces op de 

kwelder wordt vergroot. 

II De plaats van de activiteit. 
De activiteit wordt uitgevoerd in de Eems-Dollard, wat deel uitmaakt van het Werelderfgoed 
Waddengebied. De planlocatie ligt in Natura-2000-gebied. De slibvang Klutenplas wordt gegraven om 
lokaal klei te winnen van de kwelder. De Klutenplas fungeert daarmee als slibvang en als "kleimotor" 
en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van het programma Eems-Dollard 2050. 

Ill De kenmerken van de gevolgen van de activiteit. 
De milieugevolgen van de aanleg van de Slibvang Klutenplas zijn in hoofdstuk 3 van de m.e.r.-notitie 
uitgebreid weergegeven. 

IV. De samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 
Er zijn geen andere projecten waarmee rekening dient te worden gehouden bij deze beoordeling. 

Conclusie 
Uit de verkregen informatie uit de aanmeldingsnotitie en op basis van de onder III beoordeelde 
milieuaspecten blijkt dat de voorgenomen activiteit geen dusdanig belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu zal hebben, dat het noodzakelijk is om een milieueffectrapport op te stellen. 
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BESLISSING: 

Gelet op het voorgaande en op de door Waterschap Hunze en Aa's ingediende notitie voor de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling, besluiten wij op grand van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 

Groningen, 20 oktober 2017 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

Namens dezen: 

mr. drs. P. Wiekeraad 
Hoofd van de afdeling Omgeving en Milieu 


