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Portefeuillehouder: wethouder R. v.d. Molen 
 
Onderwerp: richtlijnen milieueffectrapportage Oosterhorn 
 
Korte inhoud: in het kader van het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor het 
bedrijventerrein Oosterhorn dient een milieueffectrapportage te worden opgesteld. Voorgesteld 
wordt de richtlijnen voor deze rapportage vast te stellen 
 
Delfzijl, 3 oktober 2006 
 
Aan de raad 
 
Aanleiding 
In uw vergadering van 27 oktober 2005 heeft uw raad de startnotitie Milieueffectrapportage Ooster-
horn vastgesteld. Deze rapportage dient te worden opgesteld in het kader van de voorbereiding van 
een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosterhorn. 
Uitgangspunt voor de milieueffectrapportage en het bestemmingsplan is de Ontwikkelingsschets Oos-
terhorn, zoals die in oktober 2005 gezamenlijk door provincie, Gronningen Seaports, de gemeente en 
het bedrijfsleven is vastgesteld. 
 
Na de vaststelling van de startnotitie is een inspraakprocedure opgestart en is op grond van de Wet 
milieubeheer over de voor het m.e.r. op te stellen richtlijnen advies gevraagd aan enkele wettelijke 
adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
Een en ander heeft geresulteerd in een advies van de Commissie, welke voor u ter inzage ligt in de 
raadskamer.  
 
Overwegingen 
De richtlijnen kunnen naar ons oordeel overeenkomstig het advies van de Commissie worden vastge-
steld. Overleg met enkele deskundigen en de provincie heeft er toe geleid, dat voorgesteld wordt op 
enkele punten af te wijken van het advies van de Commissie. Dit betreft enerzijds enkele aanpassin-
gen qua terminologie en anderzijds het niet verrichten van werkzaamheden ten aanzien waarvan het 
de voorkeur verdient deze in een ander kader uit te voeren.  
 
Aanpak/uitvoering/voortgang 
Op basis van deze richtlijnen zal een plan van aanpak worden vastgesteld. Na beschikbaarstelling van 
de hiervoor benodigde financiële middelen zal met het opstellen van het m.e.r. een aanvang worden 
gemaakt. 
 
Inspraak/overleg met externen 
Naar aanleiding van de startnotitie is een inspraakprocedure opgestart, waarin de gelegenheid is ge-
boden over het geven van de richtlijnen zienswijzen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is ge-
bruik gemaakt door de Waddenvereniging en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft deze inspraakreacties in haar advies be-
trokken. 
 
Voorts is volgens de hierover gemaakte afspraak en geldende procedure overleg gevoerd met een 
aantal Duitse instanties en organisaties. Deze hebben aangegeven geen aanleiding te vinden tot op-
merkingen. 
 
Raadsbijeenkomst 
In de raadsbijeenkomst van 12 oktober 2006 is verzocht bovenstaande overwegingen nader toe te 
lichten. 
Het betreft allereerst de 1e alinea van paragraaf 6.3. (externe veiligheid). De nu voorgestelde termino-
logie sluit beter aan bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de circulaire Risiconormering ge-
vaarlijke stoffen, die bij het opstellen van het bestemmingsplan in acht dienen te worden genomen. 
In de tweede plaats gaat het om de 2e alinea van dezelfde paragraaf. Waar het gaat om cumulatie 
sluit de nu voorgestelde formulering beter aan bij de gebruikelijke terminologie. 



Ten derde betreft het de 1e en 2e alinea van Paragraaf 6.5. (Lucht). Aanleiding tot dit wijzigingsvoor-
stel is dat naar ons oordeel in het kader van dit m.e.r. volstaan kan worden met een toets aan het Be-
sluit Luchtkwaliteit en dat de vraag of individuele emissies door bedrijven voldoen aan de NER te zij-
ner tijd in de individuele Wet Milieubeheerprocedures voor de bedrijven moet worden getoetst.  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt de richtlijnen voor het milieueffectrapport Oosterhorn vast te stellen overeenkom-
stig het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage met inachtneming van de volgende 
wijzigingen: 
 
I. Paragraaf 6.3.(Externe veiligheid) 

a. In de eerste alinea wordt de zinsnede ‘het aantal woningen binnen deze contouren en het 
aantal omwonenden’  vervangen door ‘de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen 
deze contouren en het aantal aanwezigen’. 

b. De derde alinea wordt als volgt gewijzigd: ‘Schenk aandacht aan eventuele domino-effecten 
voor de veiligheid in Delfzijl en andere woongebieden. Geef aan welke maatregelen genomen 
kunnen worden om deze domino-effecten te verkleinen’. 

 
II. Paragraaf 6.5. (Lucht)  

a. In de eerste alinea wordt de zin ‘Toets de emissies aan de Nederlandse Emissierichtlijn lucht 
(NER)’ geschrapt 

b. In de tweede alinea wordt tussen de eerste zin (De normen…(BLK 2005) en de derde zin 
(Geef aan.... het voornemen) ingevoegd de zin ‘Toets de emissies aan dit besluit’.  

 
 
Burgemeester en wethouders van Delfzijl, 
 
burgemeester. 
(C.J.D. Waal) 
 
wnd. secretaris. 
(H.J. van Dam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld door dhr. mr. H.N. Wessels, tel. 0596-639921 



 
 

  
 
 
 
 
Nummer 5 
 
 
De raad van de gemeente Delfzijl; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2006; 
 
 

besluit: 
 

 
de richtlijnen voor het milieueffectrapport Oosterhorn vast te stellen overeenkomstig het advies van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage met inachtneming van de volgende wijzigingen: 
 
I. Paragraaf 6.3.(Externe veiligheid) 

c. In de eerste alinea wordt de zinsnede ‘het aantal woningen binnen deze contouren en het 
aantal omwonenden’  vervangen door ‘de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen 
deze contouren en het aantal aanwezigen’. 

d. De derde alinea wordt als volgt gewijzigd: ‘Schenk aandacht aan eventuele domino-effecten 
voor de veiligheid in Delfzijl en andere woongebieden. Geef aan welke maatregelen genomen 
kunnen worden om deze domino-effecten te verkleinen’. 

 
II. Paragraaf 6.5. (Lucht)  

c. In de eerste alinea wordt de zin ‘Toets de emissies aan de Nederlandse Emissierichtlijn lucht 
(NER)’ geschrapt 

d. In de tweede alinea wordt tussen de eerste zin (De normen…(BLK 2005) en de derde zin 
(Geef aan.... het voornemen) ingevoegd de zin ‘Toets de emissies aan dit besluit’.  

 
 
Delfzijl, 26 oktober 2006 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
voorzitter. 
(mr. C.J.D. Waal) 
 
 
 
 
griffier. 
(O. Rijkens) 
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