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Persbericht 

 
Omgevingsvergunning energie-uit-afval-centrale Delfzijl 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor de uitbreiding 

van de centrale van EEW Energy-from-Waste-Group in Delfzijl. Het rapport be-

schrijft de uitbreiding helder en gestructureerd. De Commissie constateert dat 

het rapport op een aantal onderwerpen nog niet compleet is, zij adviseert het rap-

port daarom aan te passen.  

 

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

 

Het project 

EEW Energy-from-Waste-Group wil haar energie-uit-afvalcentrale op bedrijventerrein 

Oosterhorn in Delfzijl uitbreiden met een derde verbrandingslijn. Met deze verbran-

dingslijn wil EEW extra stoom en elektriciteit opwekken. Het afval wordt aangevoerd per 

schip of vrachtwagen. Voordat de provincie Groningen besluit over de vergunning zijn 

de milieugevolgen van de uitbreiding onderzocht in een milieueffectrapport. De provin-

cie heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat in het rapport de figuren en schema’s van de verbrandings- en 

zuiveringstechnieken helder en gestructureerd zijn uitgewerkt. Het rapport gaat nog niet 

in op het effect dat deze uitbreiding heeft op de toename van de verbrandingscapaciteit 

in Nederland. Dit is van belang omdat onduidelijk is wat het milieueffect is van deze 

uitbreiding en de verschuiving van afvalverbranding naar Delfzijl. Ook is een alterna-

tieve luchtzuiveringstechniek (natte rookgasreiniging) onvoldoende onderzocht. Tot slot 

zijn de effecten op natuur in de Eems-Dollard regio en de omgang met afval- en rest-

stoffen niet goed beschreven.  

 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas te besluiten 

over de vergunning. 
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