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BESTEMMINGSPLAN EEMSHAVEN
TOCH MILIEUVRIENDELIJKER

Het van kracht worden van een bestemmingsplan voor het Eemshavengebied en om-
geving duurt nu al bijna 14 jaren. Maar onlangs kwam er schot in de zaak door een
opmerkelijke Kroonuitspraak, die het gebied in een wat milieuvriendelijker zonnetje

plaatst.

DE EEMSHAVEN IS ZOALS BEKEND EIND ZESTI- centrale en enige nuttige overslagbedrijven ook al rekening wordt gehouden met een
ger/begin zeventiger jaren met bijbehorend zijn er vrijwel geen industrievestigingen van aanzienlijke uitbreiding. Er verschenen veel
industrieterrein op een strook Waddenzee de grond gekomen. berichten in de pers over grote potentiële in-
aan de Eemsmond aangelegd. In 1973 was Het terrein is bestemd voor onder andere dustrievestigingen, maar het kwam er maar
deze gereed, maar behalve een elektriciteits- zware zeehaven gebonden industrie terwijl steeds niet van.
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Al die tijd was en is er bovendien geen be-
stemmingsplan van kracht. De opmerkelijke
geschiedenis wordt hier nu kort uit de vooral
juridische doeken gedaan.

Ie bestemmingsplan

Medio 1974 legde de toenmalige gemeente
Uithuizermeeden 'al' een Ie ontwerp-be-
stemmingsplan ter inzage voor het gehele
buitengebied, waaronder ook het overgrote
deel van het Eemshaventerrein viel.
Omtrent het milieu (in relatie tot landbouw-
gebied, enkele woonkernen en het Wadden-
zeegebied) was in dat plan niets geregeld. Het
Eemshaventerrein was slechts aangegeven
met een vermelding in de zin van industrie-
gebied.
Er kwamen van meerdere kanten bezwaar-
schriften, en de provincie Groningen, die het
plan later ter goedkeuring voorgelegd zou
gaan krijgen, schrok. Men was bang dat de
bezwarenprocedures via beroepen op de
Kroon doorgezet zouden worden. De provin-
cie kreeg toen de gemeente zover om het
Eemshavengebied en de omgeving eruit te
lichten, en de bestemmingsplanprocedure al-
leen voor het overige deel voort te zetten.
Daarna heeft het tot maart 1978 geduurd
voordat een 2e ontwerpbestemmingsplan, nu
voor de buitengebieden Noord (Eemshaven),
ter inzage werd gelegd.

2e bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan voorziet wederom in de
mogelijkheid van zware industrie op het
Eemshaventerrein, en ook lichtere industrie
(met minder luchtverontreiniging) op een
landinwaarts gelegen strook, waarheen ook
terrein-uitbreiding zou kunnen plaatsvin-
den.
Het opmerkelijke van het plan was dat er ook
geluidhindernormen en luchtkwaliteitsnor-
men voor enkele stoffen ten aanzien van
(woon)gebied voorbij een bepaalde lijn ge-
noemd werden. De lijn liep op enige afstand
rond het voor industrie bestemde terrein. Via
een konstruktie met een soort koppeling aan
de verlening van bouwvergunningen zouden
bedrijfsvestigingen aan de bedoelde milieu-
normen getoetst worden. Bij de beoordeling
van de bouwvergunningaanvragen wordt
een belangrijke rol weggelegd voor de pro-
vincie, die tevens al bevoegd is tot vergun-
ningverlening volgens de meeste milieuwet-
ten voor fabrieken.
Voorts stelde de gemeente Uithuizermeeden

in de toelichting uitdrukkelijk dat de moge-
lijkheid van vestiging van een kerncentrale
opengehouden diende te worden.

Ook tegen dit ontwerp-plan kwamen van di-
verse kanten bezwaren binnen bij de gemeen-
teraad.
Zo richtten landbouwers in de omgeving zich
vooral tegen de mogelijkheid van een landin-
waartse uitbreiding van het industrieterrein.
Zij pleitten voor desnoods een uitbreiding
over een strook wad langs de kust.
Natuur- en milieuorganisaties waren niet ge-
lukkig met zware industrie en helemaal niet
met een eventuele kerncentrale. Zij zagen
meer mogelijkheden voor overslagbedrijven.
Ook het Havenschap Delfzijl, die de haven
had aangelegd en in bezit had, en het Ministe-
rie van Ekonomische Zaken (regionaal be-
leid) dienden bezwaarschriften in, onder an-
dere gericht tegen de opgenomen milieunor-
men.
En juist ook de milieuorganisaties en de re-
gionale milieuinspekteur keerden zich tegen
het systeem waarmee de milieunormen bij
het bestemmingsplan geregeld waren.

Op zich waren de laatsten van mening dat via
het bestemmingsplan beperkingen hoorden
te worden opgenomen met het oog op milieu-
belasting van te vestigen bedrijven en aan- en
afvoer van grondstoffen over de Waddenzee.
Maar dat zou om praktische en juridische re-
denen moeten gebeuren door het uitsluiten
van bepaalde kategorieën van milieubelas-
tende bedrijven en aktiviteiten. Bij wel te ves-
tigen bedrijven zou de normale milieuwetge-
ving goed uitgevoerd moeten worden, reke-
ning houdend met onder meer de nabijheid
van het kwetsbare Waddenzeegebied.
Maar de opgenomen luchtkwaliteitsnormen
richtten zich alleen op de koncentraties van
enkele stoffen die in de woonomgeving bij di-
rekte inademing toelaatbaar worden geacht.
Het is echter tamelijk moeilijk om de uitworp
van een stof uit een schoorsteen om te reke-
nen naar een koncentratie op leefnivo in de
omgeving, laat staan dat rekening kan wor-
den gehouden met meerdere bronnen tege-
lijk, de aanvoer van soortgelijke stoffen van
elders, het feit dat veel stoffen juist schadelijk
zijn als gedurende kortere tijd piekkoncen-
traties optreden (die al helemaal moeilijk via
berekeningen zijn na te gaan). Ook zit men
met het probleem dat de mate waarin schoor-
steenpluimen stijgen een belangrijke invloed
heeft op het resultaat van zulke berekenin-
gen, maar dat die pluimstijging moeilijk goed

is te berekenen. Voorts zou men door het
bouwen van hoge schoorstenen bijna altijd
wel aan de normen op leefnivo in de omge-
ving kunnen voldoen, maar daarmee is een
probleem als de verzuring niet opgelost, en
ook niet het op de grond of in het water neer-
komen van schadelijke stoffen.
Hierdoor zou bovendien zowel voor omwo-
nenden, potentiële bedrijven en het milieu
een juridisch erg onzekere situatie ontstaan,
met hooguit schijnzekerheden.
Bij geluidhindernormen spelen deze proble-
men inde praktijk veel minder omdat geluid-
hinder technisch beter is te berekenen en ge-
makkelijker en veel goedkoper is te meten.
Met milieu-effekten op het Waddenzeege-
bied werd via de opgenomen milieunormen
helemaal geen rekening gehouden.

Reaktie op bezwaarschriften

De ingekomen bezwaarschriften werden
door de gemeenteraad nauwelijks gehono-
reerd. Het gevolg was dat bijna iedereen ver-
volgens bezwaarschriften indiende bij de
provincie Groningen.
Deze kwam in november 1979 ook nauwelijks
tegemoet aan de bezwaren, maar bepaalde
gelukkig wel dat de vestiging van een kern-
centrale via het bestemmingsplan uitgesloten
zou moeten gaan worden. Inmiddels was de
gemeente Uithuizermeeden met Uithuizen
samengegaan in de nieuwe gemeente Hefs-
huizen. In die grotere gemeente was de
meerderheid, net als bij de provincie zelf, te-
gen kernenergie.
De door de gemeente genoemde luchtver-
ontreinigingsnormen werden, voor zover
van toepassing, nog veranderd in jaargemid-
delde-normen (in plaats van korte termijn
overschrijdingsnormen) omdat dat gemak-
kelijker zou zijn bij de berekeningen.
Het overgrote deel van diegenen die eerder
bezwaren ingediend hadden, en voorts de ge-
meenteraad van Hefshuizen zelf, gingen be-
gin 1980 tegen het besluit van de provincie
Groningen in beroep bij de Kroon.
Al na een paar jaar werd de zaak mondeling
behandeld bij de Raad van State, mede aan de
hand van een ambtsadvies van een daartoe
bestemde afdeling van het Ministerie van
VROM.
De Raad van State wilde echter ruim baan
voor de industrie en het ontwerp Koninklijk
Besluit ging waarschijnlijk ook in die rich-
ting. Wel was toen al duidelijk dat de milieu-
normen in het bestemmingsplan er op basis
van de argumentatie van de milieuorganisa-
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ties uit zouden gaan.
Minister Winsemius ging echter niet zonder
meer mee met het advies van de Raad van
State en vroeg deze raad om in nadere over-
weging te nemen of bepaalde sterk milieube-
lastende kategorieën industrieën niet uitge-
sloten zouden kunnen worden. De adviesaf-
deling van het Ministerie werd daarbij door
de Raad van State weer te hulp geroepen.
Maar het daaruit voortvloeiende lijstje werd
te vaag bevonden. Toen ging de Direkteur-
Generaal van de Milieuhygiëne aan het werk.

Beruchte lijst

In 1984 kwam er een zeer vergaande lijst op
tafel van kategorieën van bedrijven die voor
uitsluiting van vestiging in de Eemshaven in
aanmerking zouden komen.
Helaas waren de keuzes nauwelijks gemoti-
veerd, en werd al gauw de (ondeskundige) in-
druk gewekt dat er nu bijna niets meer in de
Eemshaven mogelijk zou zijn.
Er volgde begin 1985 een tweede mondelinge
behandeling bij de Raad van State. De afvaar-
diging van het Ministerie van VROM had
zich echter ook hier niet voorbereid op het
geven van een technische motivering van het
lijstje. Met het Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat was bij de opstelling geen overleg ge-
voerd, terwijl veel bedrijven zouden worden
uitgesloten wegens lozingen in of gevaar voor
lekkages naar oppervlaktewater. De verte-
genwoordiger van het Rijks Instituut voor de
Zuivering van Afvalwater deed dan ook erg
zijn best het lijstje af te kraken. Deels met te-
rechte motivering, maar vaak werd niet be-
dacht dat het lijstje ook om andere redenen
dan waterverontreiniging of normale afval-
waterlozingen was opgesteld. Het verhaal
leek best goed te vallen bij een deel van de Ka-
mer uit de Raad van State.
Van de zijde van de milieuorganisaties had
men wel een technische motivering voor de
keuze van de uit te sluiten bedrijven opge-
steld. Verder had men nagegaan welke van
de bestaande bedrijven op het zeehavenin-
dustrieterrein bij Delfzijl op basis van het lijst-
je wel of niet zouden hebben gekund. Het
merendeel had zich wel kunnen vestigen.
Voorts wilden de milieuorganisaties de lijst
wel in die zin nuanceren, dat bij het overwe-
gen van vestiging van een op de lijst staand
bedrijf Milieu Effekt Rapport gemaakt zou
moeten worden, te beoordelen door een toet-
singskommissie. Vooral aan de hand daarvan
zou dan verder van geval tot geval beslist kun-
nen worden door de overheid.

Na dat moment gebeurde er weer een tijd
lang weinig tot dat de Raad van State in 1987
weer een ontwerp Koninklijk Besluit naar de
Kroon, cq. het Ministerie van VROM, stuur-
de. In dat ontwerp-besluit werd waarschijn-
lijk weer vrij baan gegeven aan vestiging van
zware industrie.

Contrair Koninklijk Besluit

In december 1987 kwam een Koninklijk Be-
sluit tot stand waarbij Ministers Nijpels van
VROM gedeeltelijk tegen het advies van de
Raad van State in was gegaan. Dat is iets wat
in de praktijk hoogst zelden gebeurt.
Het omstreden lijstje met sterk vervuilende
of milieugevaarlijke bed rijven komt in het be-
sluit niet meer voor. In het KB wordt nu wel
gesteld dat na het schrappen van de (beperk-
te) milieunormen in het plan geen enkele be-
perking geldt ter zake van de toelaatbaarheid
van bedrijven op gronden met de bestem-
ming uit te werken industrieterrein; en: 'dat
zulks, met erkenning overigens van het belang, be-
trokken bij het bieden van een veelzijdige vesti-
gingsplaats voor veelal samenhangende industrie,
niet aanvaardbaar is voor zover het betreft bedrij-
ven, die bij een optredende kalamiteit onherstelbare
schade zouden kunnen toebrengen aan de natuur-
lijke waarden van de Waddenzee'.
Het komt er nu op neer dat de gemeente zelf
binnen eenjaar een aangepast bestemmings-
plan moet maken, en daarin een regeling
moet opnemen tot uitsluiting van bedrijven
die aanleiding kunnen geven tot zo'n kalami-
teit. Dit zal leiden tot een lijst met een beperk-
ter karakter omdat het nu alleen om kalami-
teiten gaat en niet ook om 'normale' zware
verontreiniging. De laatste vorm van veront-
reiniging wordt wel in de Planologische
Kernbeslissing Waddenzee meegenomen.
Voorts is in het KB, zoals reeds gezegd, aan
de oude milieunormen betreffende enkele
luchtverontreinigende stoffen en geluidhin-
der goedkeuring onthouden. Inmiddels is
wat betreft geluid de Wet geluidhinder van
kracht die een betere regeling geeft, waarbij
ook zonering via het bestemmingsplan een
rol speelt.
De maximale bebouwingshoogte is van 300
meter teruggebracht tot 120 meter, met de
aantekening dat de schoorsteen van de Eems-
centrale ook ongeveer zo hoog is.
Een uitbreiding van de Eemshaven en van
het bijbehorend terrein wordt op voorhand
al toegestaan met het argument dat voor ge-
gadigden voor vestiging zo min mogelijk pro-
cedurele belemmeringen moeten optreden.

Wel zal een uitbreiding landinwaarts (Oost-
polder) moeten geschieden.
Een meevaller is verder dat de Kroon het eer-
der besluit van de provincie dat de vestiging
van een kerncentrale zou moeten worden uit-
gesloten niet heeft vernietigd.

Financiële basis

Opmerkelijk is dat de Kroon vaststelt dat het
plan financieel uitvoerbaar moet worden ge-
acht omdat het Havenschap Delfzijl alle
gronden in bezit heeft, de uitgifte van grond
op ekonomisch verantwoorde wijze zal ge-
schieden, en dat het havenschap ook overi-
gens de relevante kosten in verband met de
verwezenlijking van het plan in beginsel voor
haar rekening zal nemen.
Korte tijd voordat het KB tot stand kwam
moest de rijksoverheid met de gemeenten
Delfzijl en Hefshuizen en de provincie Gro-
ningen tot een vergaande en kostbare rege-
ling komen in verband met de zeer slechte fi-
nanciële positie van het havenschap. Omdat
de Eemshavengronden steeds maar niet wer-
den uitgegeven boekte het havenschap de
rentelasten jarenlang bij het bedrag waar-
voor die grond in de boeken stond. Daardoor
onststond een boekhoudkundige situatie die
steeds minder overeenkwam met de harde
ekonomische werkelijkheid. Inmiddels is een
groot deel van het grondbezit van het haven-
schap overgegaan naar de rijksoverheid.

Hoe nu verder?

Nu aan het bestemmingsplan gedeeltelijk
goedkeuring is onthouden door provincie en
Kroon, is het de vraag op welke wijze de ge-
meente het bestemmingsplan gaat aanpas-
sen. Vooral omtrent de regeling tot uitslui-
ting van bepaalde bedrijven zal ongetwijfeld
veel vooroverleg worden gevoerd, met name
met de provincie.
Milieuorganisaties en andere betrokkenen
zouden kunnen overwegen aan te bieden
mee te denken bij het ontwerpen van zo'n re-
geling. Maar uiteraard moet men zich daarbij
uitdrukkelijk het recht voor behouden straks
desgewenst van de officiële bezwaar- en be-
roepsmogelijkheden gebruik te maken.
Deze lange geschiedenis leert dat men des-
noods met juridische procedures bijprojek-
ten die al in uitvoering zijn op punten nog wel
enige extra milieuvriendelijke randvoor-
waarden tot stand kan brengen. •
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