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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
 
Invulling duurzaamheid en energieneutraliteit nog 
onvoldoende duidelijk voor De Suikerzijde  
 
Het milieueffectrapport voor het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde in Groningen 

gaat onvoldoende in op de ambities op het gebied van duurzaamheid en energie-

neutraliteit. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies 

over dit rapport. De gemeente Groningen had de Commissie gevraagd de inhoud 

van het rapport te beoordelen. 

 

De gemeente Groningen wil op het voormalige suikerfabriekterrein, tussen het centrum 

en Hoogkerk, stadsdeel De Suikerzijde ontwikkelen, waar wonen, werken, ontspannen 

en ontwikkelen centraal staan. De gemeente stelt voor De Suikerzijde een structuurvisie 

vast en voor de ontwikkeling van de eerste fase (Deelgebied Noord) een bestemmings-

plan. De milieugevolgen van deze plannen zijn beschreven in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport beschrijft uitgebreid of woningen en werkgelegenheid mogelijk zijn binnen 

de milieunormen. De gemeente heeft echter ook ambities op andere gebieden, zoals 

duurzaamheid en energieneutraliteit. De Commissie ziet dat die ambities wel een rol 

hebben gespeeld in de planvorming, maar het milieueffectrapport mist een verkenning 

van de mogelijkheden die er zijn en van mogelijke extra kansen voor het realiseren van 

de ambities. Daardoor maakt het MER onvoldoende concreet hoe hier invulling aan 

wordt gegeven bij de ontwikkeling van De Suikerzijde.  

Naast woningbouw moeten er ook verschillende voorzieningen komen in het stadsdeel, 

waaronder een nieuw station. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke voorzieningen 

er maximaal kunnen komen en wat hiervan de milieueffecten zijn.  

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over De Suikerzijde. De gemeente neemt dit advies over en laat de Commis-

sie het aangevulde milieueffectrapport ook beoordelen. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3313
http://www.commissiemer.nl/

