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PROGRAMMA EEMS-DOLLARD 2050
 Rijk en regio stellen het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 (ED2050)
vast.
 Het doel van ED2050 is om te komen tot een samenhangende inzet van middelen,
maatregelen en onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de Eems-Dollard.
 Vanwege de onzekerheden en de nieuwe kennis en inzichten, werkt ED2050 met
uitvoeringsfasen voor de duur van vijf jaar. Aan het eind van een vijfjarige periode
vindt een evaluatie plaats die de basis voor de volgende uitvoeringsfase vormt.
 Rijk en regio spreken af dat de uitvoering van ED2050 een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is. Rijk en regio spreken af dat de inhoudelijke aansturing van
het programma wordt belegd bij de Stuurgroep Ecologie en Economie in Balans
(E&E), onder voorzitterschap van de provincie Groningen.
 Rijk en regio spreken af dat uit de Stuurgroep E&E een opdrachtgeverscollectief wordt
gevormd, bestaande uit de provincie Groningen, het ministerie van Economische
Zaken en Rijkswaterstaat Noord-Nederland (namens het ministerie van Infrastructuur
en Milieu).
 Rijk en regio spreken af dat er:
o eind 2016 nadere besluitvorming plaatsvindt over het vervolg deelprogramma
Nuttig Toepassen Slib;
o eind 2017 nadere besluitvorming plaatsvindt over de financiering van het
programmamanagement ED2050;
o medio 2018 nadere besluitvorming plaatsvindt over het deelspoor
Hydromorfologische Verbetering;
o ten behoeve van de bovenstaande besluitvorming een voorstel voor prioritering en
financiering van maatregelen, alsmede rollen en verantwoordelijkheden van de
verschillende bij de Eems-Dollard betrokken partijen, wordt opgesteld.
 Rijk en regio spreken af dat de voortgang van ED2050 jaarlijks wordt besproken
tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT Noord-Nederland.
FINANCIËLE AFSPRAKEN
 Hydromorfologische Verbetering: het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor
2016 € 100.000,- beschikbaar uit het reeds gereserveerde budget voor het KRWonderzoekprogramma à € 1 miljoen (2017 – 2021).
 Nuttig Toepassen Slib: het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie
Groningen stellen, aanvullend op de eerder beschikbaar gestelde middelen, beide €
29.000,- (incl. BTW) beschikbaar voor het vervolg van de kwartiermakersfase van het
innovatieprogramma.
 Pilot Kleirijperij:
o De pilot behelst het realiseren van twee voorzieningen in de buurt van de zeedijk,
waar waddenslib geconsolideerd zal worden om er klei voor de geplande
dijkversterking van te maken. Door meerdere varianten te onderzoeken ontstaat
kennis over een optimaal rijpingsproces, inclusief toepassingsmogelijkheden voor
de slibfracties waar geen klei van gemaakt kan worden.
o Financiering: HWBP (o.v.v. toetsing subsidieregeling) € 1 miljoen (incl. BTW), het
ministerie van Infrastructuur en Milieu € 600.000,- (incl. BTW), het ministerie van
Economische Zaken € 100.000 (incl. BTW); provincie Groningen
€ 500.000,- (incl. BTW); Waddenfonds € 4,5 miljoen (incl. BTW), Ecoshape
€ 500.000,- (incl. BTW), Groningen Seaports € 50.000,- (incl. BTW).
o De bijdrage vanuit HWBP heeft betrekking op de kosten inzake waterveiligheid.
Hierop is de financieringsregeling HWBP (“Regeling subsidies
hoogwaterbescherming 2014”, Staatscourant 2014 nr. 7049) van toepassing met
de daarbij geldende afspraken en werkwijzen. Voor het HWBP geldt dat deze voor
50% wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en voor
50% door de waterschappen.
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Pilot Rijke Dijk:
o De pilot is gericht op ecologische verbetering en bestaat uit een palenbos voor de
kolonisatie van mosselbanken, hoogwatervluchtplaatsen voor broedende en
overtijende vogels en getijdepoelen voor de vestiging van wieren en schelp- en
schaaldieren.
o Financiering: Waddenfonds € 492.000,- (incl. BTW); provincie Groningen
€ 123.000,- (incl. BTW).
Broedeiland Eemshaven:
o Dit broedeiland nabij Nieuwstad biedt een duurzaam broedhabitat voor sterns en
visdiefjes.
o Financiering: provincie Groningen € 1.500.000,- (incl. BTW).
Herstel polder Breebaart:
o De inrichting van polder Breebaart wordt geoptimaliseerd voor natuur door het
vogeleiland af te plaggen en getijdendynamiek te stimuleren. Een deel van de
polder wordt uitgegraven en de klei wordt gebruikt in de Kleirijperij (zie hiervoor).
o Financiering: Waddenfonds € 1,5 miljoen (incl. BTW); provincie Groningen
€ 900.000,- (incl. BTW); het Groninger Landschap € 290.000,- (incl. BTW); het
ministerie van Economische Zaken € 200.000,- (incl. BTW).
Herinrichting polders Termunten:
o Door de Groote en Kleine Polder in te richten als binnendijkse brakwaterzones
krijgen zij een functie als foerageergebied, broedplaats en hoogwatervluchtgebied
voor wadvogels.
o Rijk en regio spreken af de pilot verder uit te werken tot een voldragen voorstel,
waarover in het najaar van 2017 een besluit genomen kan worden.
Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de periode 2015 tot en met 2018
€ 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van ecologisch georiënteerde
maatregelen. In aanvulling op de afspraken die gemaakt zijn tijdens het BO MIRT
2015 en bovenstaande afspraken gaat het om:
o € 400.000,- (incl. BTW) voor ecologische maatregelen in het gemeenschappelijk
gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om pilots ten behoeve van herstel
mosselbanken en zeegras.
Bovenstaande bedragen vormen samen met de reeds eerder toegezegde bedragen
vanuit het rijk het financieel kader waarbinnen de start van ED 2050 moet worden
vormgegeven en uitgevoerd. Besluitvorming over toekomstige maatregelen zal
plaatsvinden gegeven het dan geldende financiële kader.
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