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KENNISGEVING   
 
MER en vergunningaanvraag uitbreiding EEW  
 
EEW Energy from waste Delfzijl B.V. (EEW) is van plan om de Waste to Energy (WtE)-plant in Delfzijl uit te 
breiden met een vierde lijn, een mono-slibverbrandingsinstallatie. Op grond van categorie 18.4 van bijlage C 
van het Besluit m.e.r. is deze uitbreiding m.e.r.-plichtig.   
 
Het MER is opgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).Het bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

Procedure 

EEW heeft, met inachtneming van het advies voor de reikwijdte en het detailniveau, het MER opgesteld. Dit MER 
is, met de vergunningaanvraag ingevolge de Wabo, op 10 april 2020 bij ons ingediend. 
 
Terinzagelegging 
Het MER en de vergunningaanvraag liggen, tijdens kantooruren, ter inzage van 28 april tot en met 9 juni 2020 in 
het Provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4.  De stukken 
zijn ook te vinden op de website van de provincie,  www.provinciegroningen.nl, onder "bekendmakingen". 
 
Inspraak 
Tot en met 9 juni 2020 kan een ieder zienswijzen indienen met betrekking tot het MER en/of de vergunning-
aanvraag bij de Provincie Groningen, t.a.v. mevr. W.H. Degenhart Drenth, afdeling OenM, Postbus 610, 9700 
AP Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor dient u een afspraak te maken via een van de 
onderstaande telefoonnummers. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 9 juni hun advies over het MER 
indienen. Het MER wordt ook ter toetsing aan de Commissie voor de m.e.r. voorgelegd. 
Overeenkomstig art. 7.32, 3e lid van de Wet Milieubeheer kunnen zienswijzen met betrekking tot het MER 
slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER, het niet voldoen van het rapport aan de bij of krachtens 
art. 7.23 gestelde regels dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.   
 
Inlichtingen 
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inbrengen van een mondelinge                                        
zienswijze, kunt u zich wenden tot:: 
- mevr. W.H. Degenhart Drenth (m.e.r.-coördinator provincie), tel: 050-3164712 
- dhr. W. Snippe - Omgevingsdienst Groningen (vergunningverlener), tel: 0598-788000 
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