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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport Verda B.V. Delfzijl compleet  
 
Het aangevulde milieueffectrapport voor Verda B.V. bevat nu voldoende informa-

tie over de afvalstoffen die de fabriek in- en uitgaan. Deze informatie was nodig 

om de effecten van de fabriek goed in beeld te brengen. Dat zegt de Commissie 

voor de milieueffectrapportgage. Gedeputeerde Staten van de provincie Gronin-

gen hadden de Commissie gevraagd om de inhoud van het aangevulde rapport 

te beoordelen. 

 

Verda B.V. wil een industriële installatie vestigen op het haven- en industriegebied 

Oosterhorn in Delfzijl. Het bedrijf gaat niet-gevaarlijk polymeren-afval verwerken tot 

nieuwe producten. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvergunning, zijn de 

milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Voor de tweede keer is het rap-

port op advies van de Commissie met milieu-informatie aangevuld. 

 

Het aangevulde rapport laat nu goed zien dat de effecten van de fabriek op luchtkwali-

teit, geluid en geur beperkt zijn. Ook is nu voldoende onderbouwd dat het polymeren-

afval niet recyclebaar is en onder voorwaarden zo min mogelijk zeer zorgwekkende 

stoffen (ZZS) bevat. Omdat de ontwerpvergunning nog niet beschikbaar is, heeft de 

Commissie niet kunnen beoordelen of de vergunning deze voorwaarden stelt. Dat zal 

de provincie zelf nog moeten doen.  

 

Het is mogelijk dat beschermde diersoorten zich na het onderzoek alsnog in het gebied 

vestigen. Daarom beveelt de Commissie aan dit voorafgaand aan de werkzaamheden 

nog te checken.  

 
 
----------------------------------------------------------- 

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 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3430
http://www.commissiemer.nl/

