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Persbericht 

Advies Commissie m.e.r. structuurvisie Eemsmond-Delfzijl 

 

Tussentijdse toetsing milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Structuurvisie – Eems-

mond Delfzijl tussentijds getoetst. Zij adviseert het definitieve rapport op enkele 

punten aan te passen. Daarbij moet nader in worden gegaan op de effecten op 

natuur en de effecten op geur. Onderbouw in het definitieve Milieueffectrapport 

of het voorkeursalternatief uitvoerbaar is binnen de beschikbare milieugebruiks-

ruimte.  

 

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 Provinciale Staten van Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Groningen wil de economische ontwikkeling in de regio Eemsmond – Delf-

zijl stimuleren en faciliteren en daarnaast ook de kwaliteit van de natuur en leefomge-

ving behouden en verbeteren. Om dit te realiseren en sturing te kunnen geven aan 

ontwikkelingen in de regio stellen zij samen met de gemeenten Delfzijl en Eemsmond 

een Structuurvisie op. Deze Structuurvisie stelt kaders aan een aantal grote industriële, 

infrastructurele en energie-ontwikkelingen in de regio. 

 

De provincie heeft, mede namens de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, de Commissie 

gevraagd om tussentijds te adviseren over het (concept-)milieueffectrapport. Daarbij 

hebben zij de Commissie gevraagd te kijken naar de onderdelen natuur, geluid, geur 

en externe veiligheid.  

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport relevante en waardevolle informatie over natuur, 

geur, geluid en externe veiligheid bevat. Deze informatie kan worden gebruikt bij de 

voorbereiding van bijvoorbeeld windenergieprojecten en bestemmingsplannen in de re-

gio. 

 

Het is de Commissie op basis van het rapport nog niet duidelijk of alle plannen en pro-

jecten passen binnen de beschikbare milieuruimte. De natuur in de regio staat onder 

druk en er zijn ook knelpunten met geur. De Commissie vindt het van belang dat hier-

over nadere informatie beschikbaar komt. En adviseert in het definitieve rapport een 

voorkeursalternatief uit te werken dat past binnen de milieuruimte. 
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