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Persbericht 

 
Milieugevolgen Verda Delfzijl nog niet controleer-
baar 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor 

een afvalverwerkingsfabriek van Verda B.V. in Delfzijl beoordeeld. Het is nodig 

het verwerkingsproces beter te beschrijven om de milieugevolgen goed in kaart  

te kunnen brengen. Dat zegt de Commissie in haar advies. De Provincie Gronin-

gen had de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

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

terhorn in Delfzijl. Het bedrijf gaat niet-gevaarlijk afval verwerken tot nieuwe grondstof-

fen voor de chemische industrie en voor transportbrandstoffen. Voordat de provincie 

besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport.  

 

Het rapport beschrijft het proces en de milieugevolgen van de fabriek slechts globaal. 

De milieuinformatie is daardoor nog onvoldoende. Zo moet meer duidelijkheid worden 

verschaft over wat voor afvalstromen de fabriek precies in- en uitgaan, en welke ver-

ontreiniging naar de lucht en het water er zal zijn. Ook adviseert de Commissie beter te 

onderbouwen dat effecten door neerslag van stikstof in speciaal beschermde natuurge-

bieden (zoals het Waddengebied en de Drentsche Aa) uitgesloten zijn. 

 

De Provincie heeft laten weten het rapport aan te passen en opnieuw aan de Commissie 

voor te leggen. Pas daarna wordt over de omgevingsvergunning besloten. 

 

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

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/

