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Persbericht 

 
Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl 

 

Milieueffecten goed beschreven 

 

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

mond – Delfzijl beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten van de mo-

gelijke ontwikkeling van energie, industrie en infrastructuur in de regio goed be-

schrijft. De provincie laat zien op welke wijze deze plannen en projecten inpas-

baar zijn binnen de beschikbare milieuruimte. De Commissie constateert dat 

daarmee ook waardevolle informatie beschikbaar is gekomen voor de inpassing 

van deze ontwikkelingen in het plangebied.  

 

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 plan 

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

Delfzijl stimuleren en faciliteren en daarnaast ook de kwaliteit van de natuur en leef-

omgeving behouden en verbeteren. Om dit te realiseren en sturing te kunnen geven 

aan ontwikkelingen in de regio stelt zij samen met de gemeenten Delfzijl en Eems-

mond een Structuurvisie op. Deze Structuurvisie stelt kaders voor een aantal moge-

lijke industriële, infrastructurele en energie-ontwikkelingen in de regio. 

 

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de Commissie gevraagd het milieueffect-

rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De belangrijke conclusie van het rapport is dat de ambities van de regio op het gebied 

van energie en economie passen binnen de grenzen van natuur en milieu. Het rapport 

laat zien dat om de plannen ‘passend’ te maken het provinciale geurbeleid is aange-

scherpt. En voor natuur worden onder andere maatregelen genomen om vogelslacht-

offers bij windturbineparken zoveel mogelijk te voorkomen. De Commissie concludeert 

dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 

 

De informatie uit het rapport zal een belangrijke rol spelen bij de realisatie van energie-, 

infrastructuur- en industriële projecten in de regio, zoals de windparken en de industrie- 

en haventerreinen Eemshaven en Oosterhorn. De Commissie adviseert deze informatie 

daarom goed toegankelijk te maken voor alle betrokken partijen. 
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