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Persbericht 

 
Bestemmingsplan Eemshaven 
 
Ambities duurzaamheid en ecologie onvoldoende 
uitgewerkt 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Eemshaven beoor-

deeld. Het rapport laat nog onvoldoende zien hoe de provinciale en gemeentelijke 

ambities voor duurzaamheid, energie en ecologie kunnen worden gehaald. Ook 

gaat het uit van het Programma aanpak stikstofdepositie (PAS) terwijl de rechter 

onlangs heeft geoordeeld dat dit niet meer mag. De Commissie adviseert daarom 

het rapport aan te passen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 gemeenteraad van Het Hogeland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Gemeente Het Hogeland wil op de vrije kavels van het haven- en industrieterrein Eems-

haven zware industrie, energieproductie en daaraan gerelateerde activiteiten, recycling 

en logistiek mogelijk maken. Kolen- en kerncentrales zijn uitgesloten.  

Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Het Hogeland heeft de 

Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport gaat onvoldoende in op de in de Structuurvisie Eemsmond-Delf-

zijl vastgelegde ambities van de provincie Groningen en de gemeente. Zij willen in het 

gebied onder andere ruimte maken voor duurzame energie, milieuhinder tegengaan, 

biodiversiteit vergroten en het landschap beschermen. Het rapport beschrijft nu geen 

alternatief dat invulling geeft aan deze ambities. De Commissie adviseert dit alsnog te 

doen. Daarbij kan worden gekeken naar mogelijkheden om de geluidruimte van het 

industrieterrein te verkleinen en economie en natuur meer in balans te brengen.  

Tot slot wijst de Commissie erop dat het plan, als gevolg van de uitspraak van de Raad 

van State op 29 mei, geen gebruik meer kan maken van het Programma aanpak stik-

stofdepositie (PAS). Dit betekent dat alsnog moet worden onderbouwd dat het plan 

geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden heeft.  

 

De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen 

over het bestemmingsplan.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2781
http://www.commissiemer.nl/

