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Persbericht 

 
Bestemmingsplan bedrijventerrein Eemshaven Zuidoost 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport over het bestemmingsplan 

voor het bedrijventerrein Eemshaven Zuidoost beoordeeld. Zij adviseert het rap-

port aan te vullen met informatie over de hoeveelheid restwarmte die de bedrijven 

produceren en over mogelijkheden om die warmte nuttig te gebruiken. 

 

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 

de gemeenteraad van Eemsmond en Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen - besluit over het 

project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Groningen Seaports wil ten zuidoosten van de Eemshaven plaats bieden aan onder 

andere datacenters en bedrijvigheid die daarmee verband houdt. Daartoe wordt in to-

taal 210 hectare agrarisch gebied ontwikkeld tot industrieterrein. Op het terrein zullen 

ook windturbines worden geplaatst. Om dit alles mogelijk te maken moet het bestem-

mingsplan worden aangepast en moeten later ook vergunningen worden verleend. 

Voordat hierover besloten wordt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-

rapport. 

 

De gemeenteraad van Eemsmond heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport besteedt aandacht aan alle milieueffecten van het plan. Daaruit blijkt bij-

voorbeeld dat de geluidhinder voor omwonenden zal toenemen door de groei van het 

verkeer, de nieuwe bedrijven en de windturbines. De verkaveling van het terrein en de 

plaatsing van de windturbines zullen het nu nog agrarische gebied een heel ander aan-

zien geven.  

 

Het rapport merkt de beschikbaarheid van koelwater en de effecten van de lozing van 

dat water aan als een probleem. Maar het maakt niet duidelijk hoeveel restwarmte de 

bedrijven in het plangebied zullen produceren en of die warmte nuttig kan worden her-

gebruikt. De ontbrekende informatie is ook nodig om te kunnen verifiëren of de voorge-

stelde oplossingen, zoals onttrekken van koelwater bij Garmerwolde, afdoende zijn. De 

Commissie adviseert dit alsnog te laten onderzoeken en dan pas te besluiten over het 

bestemmingsplan. 
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