
9 oktober 2014                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2922 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, tel. 030 – 234 76 66 of 06 – 55794773. 
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Advies over aanpak milieueffectrapport ontwikke-

lingen Eemsmond-Delfzijl 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om voor de ontwikkelingen in de Eemsdelta 

(Eemsmond-Delfzijl) een regionale gebiedsvisie op te stellen. Onderzoek in het 

milieueffectrapport bij deze visie de bovenlokale keuzes over havens, industrie 

en windenergie en geef aan welke milieugebruiksruimte hiervoor beschikbaar is. 

 

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 provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond - besluiten over het plan. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Delfzijl, de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen willen de 

plannen in de regio Eemsmond-Delfzijl gezamenlijk en gecoördineerd aanpakken. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld bij de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, havens, industrie 

en windenergie. De effecten op natuur, milieu en leefomgeving worden daarom op re-

gionaal niveau onderzocht. 

 

De provincie en gemeenten hebben de Commissie hierover om advies gevraagd. 

 

Het advies 

De regio wil de ambities en doelen uit de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030 realiseren. 

Dit betekent voor plannen en projecten dat keuzes op bovenlokaal niveau moeten wor-

den vastgelegd en op elkaar afgestemd. Om deze keuzes te kunnen maken is onder-

zoek en afstemming op regionaal niveau gewenst, een regionale structuurvisie kan 

daarbij het goede juridisch-planologische instrument zijn. 

 

De Commissie adviseert daarom de ontwikkelingen in de Eemsdelta voor het gebied 

Eemsmond-Delfzijl in een Regionale gebiedsvisie uit te werken en in het bijbehorende 

milieueffectrapport de cumulatieve milieueffecten en de beschikbare milieugebruiks-

ruimte in beeld te brengen. Hierdoor kan ook de onderzoeklast voor toekomstige mili-

eueffectrapporten over concrete projecten worden beperkt. 
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