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Persbericht

Bestemmingsplan bedrijventerrein Oosterhorn, Delfzijl

Voldoende milieu-informatie beschikbaar
De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapportage voor het bedrijventerrein
Oosterhorn in Delfzijl opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aanvullende rapport
waarin de verdergaande ambities met betrekking tot duurzaamheid, energie en
leefomgeving zijn uitgewerkt voldoende informatie bevat. De Commissie concludeert ook dat samen met de eerdere aanvullende rapporten over windenergie en
geur, thans voldoende informatie voor besluitvorming beschikbaar is om over het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te kunnen besluiten.
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 voor het bestemmingsplan en het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen voor de omgevingsvergunning - besluit over het plan. 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
windturbines. Voor de windturbines op ‘Windpark Delfzijl Midden’ moet een omgevingsvergunning worden afgegeven. Voordat de gemeenteraad (bestemmingsplan) en Gedeputeerde Staten van de provincie (omgevingsvergunning) een besluit nemen, zijn de
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De Commissie m.e.r. miste in het milieueffectrapport aanvankelijk informatie over windenergie en geur, alsmede over de ambities voor duurzaamheid, energie en leefomgeving. In aanvullende rapportages is deze informatie verwerkt. De gemeenteraad van
Delfzijl heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport samen met de aanvullingen opnieuw te toetsen.
Het advies
De Commissie vindt allereerst dat met het milieueffectrapport en de aanvullende rapportages thans voldoende milieu-informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen
nemen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
Voorts merkt de Commissie met betrekking tot de aanvulling over de ambities voor
duurzaamheid, energie en leefomgeving het volgende op. In deze aanvulling is onderzocht of en hoe deze ambities kunnen worden uitgewerkt in het bestemmingsplan.
Daarbij verwijst de gemeente vooral naar het vestigingsbeleid van Groningen Seaports.
Groningen Seaports stelt in haar vestigingsbeleid eisen aan duurzaamheid en energie
die verder gaan dan de regels in het bestemmingsplan. De Commissie stelt daarmee
echter wel vast dat de gemeente Delfzijl in haar bestemmingsplan niet zelf wil sturen op
ambities, maar Groningen Seaports de ruimte laat voor eigen afwegingen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3041
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 310 464 79.

