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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Bestemmingsplan Oosterhorn (industrieterrein Delfzijl)

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport
De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor
het bestemmingsplan Oosterhorn de grijze en groene groeiscenario’s uit de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports in alternatieven uit te werken. Onderzoek
vervolgens de effecten van industrie en windturbines op natuur, leefomgeving en
energieopbrengst en klimaat.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Delfzijl - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Delfzijl stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein
Oosterhorn. Dit terrein biedt ruimte aan zware industrie, havengebonden activiteiten en
chemiebedrijven tot en met bedrijfscategorie 5. Het plan voorziet tevens in de realisatie
van windturbines. Hiervoor moet de gemeente een omgevingsvergunning afgeven.
De gemeenteraad van Delfzijl heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud
van het milieueffectrapport.
Het advies
Vooruitlopend op het bestemmingsplan voor Oosterhorn stelt de provincie Groningen in
samenspraak met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl een regionale structuurvisie op.
De Commissie adviseert aan te geven welke consequenties deze visie heeft voor de
plannen op Oosterhorn.
De Commissie adviseert alternatieven uit te werken die zijn gebaseerd op de groene en
grijze groeiscenario’s uit de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports. Besteed binnen
deze alternatieven aandacht aan de thema’s ecologie, energie, klimaat en leefomgeving.
Onderzoek de effecten op milieu, natuur, water, klimaat en energieopbrengst. Doe dit
voor de windturbines gedetailleerd ten behoeve van de omgevingsvergunning. Werk de
effecten op natuur uit in een Passende beoordeling.
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