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Schriftelijke vragen over windmolens op het LNG-terrein 
Eemshaven 

Geachte heer Zwiers, 

Op 29 september 2017 heeft u namens de fractie Partij voor het Noorden schriftelijke vragen gesteld met 
betrekking tot de realisatie van windturbines op het (voormalig) LNG-terrein. Hieronder treft u de beantwoording 
van uw vragen aan. 

1) Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van het plaatsen van deze 6 windmolens in de 
Eemshaven? 

Nee, er zijn door de gemeente Eemsmond recent vergunningen afgegeven voor vier turbines op het 
Binnenterrein van de Eemshaven. Twee turbines bij de strekdammen, één turbine nabij de VOPAK-locatie en 
één turbine op de hoek van het (voormalig) LNG-terrein. Het betreft hier de hoek van de Doekegatkanaal/ 
Wilhelminahaven. Voor zover ons bekend is er op dit moment geen sprake van een turbine midden op het 
(voormalig) LNG-terrein. Dit gebied kan dus nog steeds ingezet worden voor de ontwikkeling van LNG. Los van 
het feit dat LNG en (een) windturbine(s) ook los van elkaar ontwikkeld zouden moeten kunnen worden. 

2) Wanneer de vergunningen worden afgegeven door de gemeente Eemsmond, betekent dat dan een 
definitieve streep door het plan voor een LNG-termInal In de Eemshaven? Wat is de mening van het 
College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke komst van twee grote windmolens op het geplande 
LNG-termInal terrein die daarmee een streep zetten door de LNG-terminal? 

Zie ons antwoord op vraag 1. 

3) De Provincie Groningen is aandeelhouder van Groninger Seaports, kan het College het afgeven van 
een vergunning door de gemeente Eemsmond voor de plaatsing van twee windmolens op het geplande 
LNG-terminal terrein nog voorkomen? 

Los van onze beantwoording op de vragen 1 en 2 kunnen wij in het kader van vergunningverlening door de 
gemeente Eemsmond alleen ingrijpen als er vergunningen worden verleend die in strijd zijn met onze wet- en 
regelgeving. 
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4) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven of er een alternatieve locatie mogelijk is voor de 
komst van een LNG-terminal in de Eemshaven of elders in Groningen? 

Gelet op onze beantwoording van vraag 1 is een alternatieve locatie voor een LNG-terminal niet noodzakelijk. 

5^ Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven in hoeverre er sprake is van de komst van een 
LNG-terminal naar Groningen, nu of in de nabije toekomst? 

Dit is voor ons lastig aan te geven omdat het aan Groningen Seaports is om een dergelijke ontwikkeling te 
faciliteren. Daar waar mogelijk zullen wij een ontwikkeling van het LNG-terrein faciliteren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

C 

, voorzitter. 

, secretaris. 


