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schriftelijke vragen WD Statenfractie naar aanleiding van het 
bericht over de vermeende worsteling van de overheid inzake 
de komst recyclingbedrijf 'Van Bentum Recycling Centrale'. 

Geachte heer Bakker, 

In uw brief van 4 februari 2016 stelt u namens de WD-Statenfractie schriftelijke vragen naar aanleiding van 
een bericht in het Dagblad van het Noorden over de komst van een nieuw recyclingbedrijf 'Van Bentum 
Recycling Centrale' bij Delfzijl. De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan. Voor de volledigheid 
herhalen wij eerst de vraag, gevolgd door het antwoord. 

Vraag 1 
Heeft het College kennisgenomen van het artikel 'Overheid worstelt met nieuw bedrijf,' zoals is gepubliceerd 
in het Dagblad van het Noorden, editie 4 februari 2015? 

Antwoord 
Ja, wij hebben hier kennis van genomen. 

Vraag 2 
Is het College het met de VVD-fractie eens dat de komst van het recyclingbedrijf een geweldige impuls zou 
kunnen betekenen voorde economie en werkgelegenheid in de provincie Groningen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Ja, wij zijn het met deze opvatting eens wanneer alleen wordt gekeken naar de effecten voor economie en 
werkgelegenheid. Vestiging van een bedrijf als dit in de Oosterhornhaven past binnen de Havenvisie van 
Groningen Seaports, sluit aan op ons beleid ten aanzien van de ontwikkeling van de circulaire economie in 
onze provincie en het bedrijf zorgt voor een goede mix aan hoog- en laagwaardige arbeidsplaatsen. Dit sluit 
goed aan op de regionale arbeidsmarkt in de Eemsdelta. Daartegenover staat dat de komst van het bedrijf 
gevolgen met zich mee zal brengen ten aanzien van milieu en natuur, zoals geluid, stof en geur en mogelijk 
stikstof. Wij willen door een zorgvuldige afweging te maken beoordelen of de komst van dit bedrijf leidt tot 
een verantwoorde impuls voor de economie en werkgelegenheid in onze provincie. Hiervoor hebben wij het 
bedrijf gevraagd nadere informatie over haar plannen te leveren. 
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Vraag 3 
Deelt het College de analyse van de VVD-fractle dat de bureaucratische rompslomp rondom 
milieuvergunningen en verouderde bestemmingsplannen het vestigingsklimaat van de provincie Groningen 
zwaar onder druk zet? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Nee, in het gebied van de Eemsdelta speelt de laatste jaren een groot aantal ontwikkelingen op het gebied 
van onder meer industrie en windenergie. Om te voorkomen dat uiteindelijk tegen de grenzen van de 
ontwikkelingsruimte wordt aangelopen, is op advies van de landelijke Commissie voor de m.e.r., besloten 
om voorafgaand aan de individuele plannen de cumulatieve (milieu)effecten van alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in het gebied Eemsdelta in beeld te brengen en de resultaten hiervan vast te leggen in een 
regionale structuurvisie. Een dergelijke integrale, zorgvuldige benadering biedt meer duidelijkheid en 
(rechts)zekerheid aan bedrijven die zich hier willen vestigen dan een ad-hoc benadering. 

Vraag 4 
Welke rol heeft de provincie Groningen het afgelopen jaar gespeeld bij de vaststelling van de 
bestemmingsplannen van de gemeente Delfzijl inzake het recyclingbedrijf? 

Antwoord 
Wij hebben op advies van de Commissie voor de m.e.r. besloten om voorafgaand aan onder meer het 
bestemmingsplan voor het industrieterrein Oosterhorn, eerst de cumulatieve (milieu)effecten van alle 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Eemsdelta in beeld te brengen en de resultaten hiervan vast te 
leggen in een regionale structuurvisie. Dit gebeurt voor Oosterhorn in nauwe samenspraak met onder meer 
de gemeente Delfzijl. In 2015 zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht en zijn de eerste 
onderzoeksresultaten opgeleverd. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het industrieterrein 
Oosterhorn maakt gebruik van deze onderzoeksresultaten. De vertraging die is opgetreden in de 
Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en daardoor in de structuurvisie Eemsmond-Delfzijl leidt 
ook tot vertraging in de totstandkoming van de bestemmingsplannen. Gevolgen voor de vestiging van 
bedrijven hoeft deze vertraging niet te hebben. 

Vraag 5 
Eigenaar Van Bentum kan geen milieuvergunning aanvragen omdat er geen bestemmingsplan is. Klopt deze 
aanname, en zo ja, waarom heeft het College de heer Van Bentum dan toch geadviseerd een 
miiieuvergunning aan te vragen? 

Antwoord 
Dit is een onjuiste weergave van de zaken. Feit is dat de gemeente Delfzijl voor het industrieterrein 
Oosterhorn al jaren geen bestemmingsplan heeft vastgesteld. Inmiddels is er door de raad van de gemeente 
Delfzijl een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. De omstandigheid dat een dergelijk besluit voor het 
terrein geldt, staat de aanvraag van een milieuvergunning niet in de weg, maar heeft wel tot gevolg dat deze 
aanvraag in beginsel dient te worden aangehouden. Deze aanhoudingsplicht kan worden doorbroken indien 
op basis van de ten aanzien van een concreet initiatief te overleggen stukken kan worden beoordeeld dat 
het voorgenomen gebruik past binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Nu tot op heden door dit 
bedrijf geen concrete aanvraag bij het provinciaal bestuur is ingediend kan evenmin worden beoordeeld of 
daarvan sprake is. 

Vraag 6 
Is het College bereid om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met het recyclingbedrijf, met als doel de 
obstakels rondom de vestiging van het recyclingbedrijf op te lossen, en daarmee de komst ervan zeker te 
stellen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Ja, wij hebben op 7 januari jl. reeds een gesprek gehad met Van Bentum en wij blijven ook in gesprek. De 
komst van het bedrijf is verder afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken. Naar aanleiding van dit 
overleg hebben wij een casemanager aangesteld om het proces te begeleiden. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


