30 maart 2017

Persbericht:
Bestemmingsplan bedrijventerrein Oosterhorn (Delfzijl)
Ambities duurzaamheid vragen om meer aandacht
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein Oosterhorn beoordeeld en geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen passen binnen wet- en regelgeving. Zij adviseert niettemin het rapport op enkele punten aan te vullen omdat het MER niet duidelijk maakt hoe de ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en leefomgeving kunnen worden geborgd in het bestemmingsplan. Ook is niet duidelijk wat de doelstelling voor het
windvermogen precies is en hoe deze kan worden ingevuld.
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 voor het bestemmingsplan en het college van B&W 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.
De gemeenteraad van Delfzijl heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te
toetsen.
Het advies
De Commissie deelt de conclusie van het MER dat de ontwikkelingen die door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt inpasbaar zijn binnen de wet- en regelgeving.
Zij adviseert daarnaast om in een aanvulling op het MER in te gaan op belangrijke vragen die nu niet worden beantwoord. Namelijk, hoe kunnen ook de ambities die de provincie en gemeente hebben voor duurzaamheid, energietransitie en leefomgeving worden vertaald in het bestemmingsplan? Ga daarbij in op de planologische mogelijkheden
van het bestemmingsplan om de ambities vast te leggen.
Ook vraagt de Commissie aan te geven wat precies de energiedoelstelling is voor het
windpark en wat dit betekent voor de uitwerking van alternatieven en de effecten op
landschap en leefomgeving.
De gemeente heeft aangegeven deze vragen uit te werken in een aanvulling. De aanvulling zullen zij voor een definitief toetsingsadvies voorleggen aan de Commissie.

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.

