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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de Mededeling van een m.e.r.-plichtig voornemen van Clariter S.A. voor de oprichting van
een petrochemische installatie op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl om kunststofafualstromen om te vormen
naar hoogwaardige chemische producten voor de industrie. Het milieueffectrapport wordt opgesteld ten
behoeve van de aanvraag voor de vergunning op grond van de Wabo. Dit project is reeds bij u aangemeld
onder " Nieuwe vestiging petrochemische fabriek Clariter te Delfzijl".

Het voornemen wordt gepubliceerd op vrijdag 6 augustus in de Staatscourant, op zaterdag 7 augustus in het
Dagblad van het Noorden (editie noord) en op woensdag 11 augustus op www.officiëlebekendmakinqen.nl.
Een exemplaarvan de kennisgeving is bijgevoegd.

Wij vragen u om advies voor de reikwijdte en het detailniveau van het door Clariter S.A. op te stellen MER en
daarbij ook de eventuele inspraakreacties mee te nemen. Deze zullen wij u digitaal toesturen.

De Mededeling van het voornemen hebben wij u op 3 augustus 2021 ook per mail toegestuurd. Voor het maken
van afspraken met betrekking tot irw advisering, verzoeken wij u contact op te nemen met onze m.e.r.-
coördinator, dhr. Kwakman, op bovenstaand telefoonnummer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen

mr. drs. P. Wiekeraad

Hoofd van de afdeling Omgeving en Milieu

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Commissie voor de m.e.r.
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK UTRECHT

Telefoon
050 316491't

www. provinciegroni ngen. nl

info@provinciegroni ngen. nl

Postbus6l 0

97004P Groningen

De provincie Gron¡ngen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. D¡t handvest vindt u op onze webs¡te of kunt u opvragen bù de
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 31 ô4160. BTW: N1001 9.32.822.801 / KvK: 1 I 82023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A
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KENNISGEVING

Start m.e.r.-procedure Clariter: oprichting petrochemische fabriek op industriële schaalte Delfzijl

Clariter S.A. heeft op 23 juli 2021 bi Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke
mededeling ingediend van het voornemen een petrochemische installatie op te richten op industrieterrein
Oosterhorn in Delfzijl. ln deze fabriek worden kunststofafualstromen, met de door Clariter ontwikkelde
technologie, omgezet in hoogwaardige chemische producten voor de industrie.
Op grond van categorie C18.4 en C21.6 van het Besluit m.e.r. is dit voornemen m.e.r.-plichtig.

Procedure
Met de mededeling is de wettelijke (uitgebreide) m.e.r.-procedure gestart. Het milieueffectrapport (MER)wordt
opgesteld ten behoeve van de aan te vragen vergunning ingevolge de Wabo.

ln de mededeling is een omschrijving gegeven van het voornemen met een globale aanduiding van de aard en
de gevolgen voor het milieu. Voordat het MER kan worden opgesteld dient het bevoegd gezag advies te geven
over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Ten behoeve van dit advies is het mogelijk zienswijzen in te
dienen.

Terinzagelegging
De mededeling ligt tijdens kantooruren ter inzage van 11 augustus tot en met 22 september 2021
a. in het gemeentehuis van de gemeente Eemsdelta
b. het Provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de ingang aan het Martinikerkhof 12
De mededeling is ook online te raadplegen via de website www.officielebekendmakingen.nl

lnspraak
Een ieder kan tot en met 22 september 2021 schriftelijk zienswijzen indienen met betrekking tot het vast te
stellen advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER bU Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen, p/a Afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dit ook
mondeling. Daarvoor kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer. Wettelijke adviseurs kunnen
tot en met 22 september 2021 hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau indienen. We hebben er voor
gekozen om ook aan de Commissie voor de m.e.r. advies te vragen in deze fase van de m.e.r.-procedure.

lnlichtingen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot dhr. J.J.J. Kwakman, m.e.r.-coördinator provincie Groningen, tel:
050-316 4673.
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