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Persbericht: Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in milieueffectrapport voor de Structuurvisie 

Eemsmond - Delfzijl het onderzoek te richten op de cumulatieve effecten die de 

economische ontwikkeling in de regio Eemsmond – Delfzijl heeft op natuur, leef-

omgeving en duurzaamheid (energie en CO2). 

 

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 

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

 

Het plan 

De provincie Groningen wil de economische ontwikkeling in de regio Eemsmond – Delf-

zijl stimuleren en faciliteren en ook de kwaliteit van de natuur en leefomgeving behou-

den en verbeteren. Om dit te realiseren en sturing te kunnen geven aan ontwikkelingen 

in de regio stellen zij samen met de gemeenten Delfzijl en Eemsmond een Structuurvi-

sie op. Deze Structuurvisie stelt kaders aan de grote industriële, infrastructurele en 

energie ontwikkelingen in de regio.  

 

De Provinciale Staten van Groningen hebben de Commissie om advies gevraagd over 

de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het onderzoek de nadruk te leggen op de cumulatieve 

effecten op natuur, leefomgeving en de kansen voor duurzame energie. Doordat in de 

regio Eemsmond - Delfzijl veel activiteiten plaatsvinden, zoals windenergie en industrie 

is een goed beeld van de gezamenlijke effecten van alle deze activiteiten belangrijk. 

Kijk daarbij ook naar waar kansen liggen om effecten te beperken of (milieu-)winst te 

behalen, bijvoorbeeld voor duurzame energie.  

 

De Commissie vindt het belangrijk in het rapport een duidelijke link te leggen met de 

andere plannen die op dit moment in ontwikkeling zijn zoals de omgevingsvisie Gronin-

gen en de bestemmingsplannen voor onder andere de Eemshaven en bedrijventerrein 

Oosterhorn. Geef aan hoe aanpak en onderzoeksresultaten op elkaar worden afge-

stemd.  
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