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Onderwerp: ontwerp partiele herziening Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - .
aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Eemshaven
In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 is aangegeven dat vanaf 2015 extra ruimte nodig is voor
initiatieven op energiegebied bij de Eemshaven.
inmiddels is gebleken dat er al voor 2015 behoefte is aan een bedrijventerrein aansluitend aan de
Eemshaven voor de vestiging van niet kade- of zeehavengebonden bedrijvigheid.
Het betreffende gebied is niet aangewezen als zoekgebied. Op deze locatie mag daarom op grand
van artikel 4.9 lid 1 van de Omgevingsverordening 2009 geen nieuw bedrijventerrein dan wel
uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein gerealiseerd worden.
Gezien de concrete vraag near een locatie aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Eemshaven
voor niet kade- of zeehavengebonden bedrijvigheid is het noodzakelijk dit gebied als zoekgebied aan
te wijzen.
Voor het aanwijzen van een zoekgebied is een aanpassing van de Omgevingsverordening provincie
Groningen 2009 (in de vorm van het toevoegen van een kaart aan bijlage 11: kaart 5a-9)
noodzakelijk.
In artikel 4.1 lid 6 van de Wet ruirntelijke ordening is bepaald dat een ontwerp provinciale verordening
in de Staatscourant, langs elektronische weg en op de in de provincie gebruikelijke wijze bekend
moet warden gemaakt en aan een ieder de gelegenheid moet worden geboden am binnen een bij die
bekend making te stellen termijn van tenminste vier weken schriftelijk of langs elektronische weg
opmerkingen over het ontwerp ter kennis van provinciale staten te brengen.
Besluiten als volgt
'antwero parfiCfe herziening Omgevingsverordening 2009 - aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein
Eemshaven' bestaande uit de geornetrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand

NUMR0.9920.POVPHaanwzkgbbtEem-ON01 met de bijbehorende bestanden conform artikel 4.1 lid
6 van de Wet rulmtelijke ordening in procedure te brengen.
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