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Geachte leden van Provinciale Staten Groningen, 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Na bijna 1 ½ jaar ligt er nog steeds geen oplossing voor het 

doorbreken van de stikstofimpasse in Nederland. Ook de reactie van minister Schouten op het advies van 

de commissie Remkes, die vorige week naar de Tweede Kamer is verzonden, biedt geen oplossingen voor 

de industrie.  Dit betekent dat een kleine 3 miljard euro aan investeringen in de Eemsdelta en daarmee 

1.300 banen niet gerealiseerd worden. Daarnaast leven bestaande bedrijven met het verstrijken van de 

maanden met onzekerheid over hun vergunde positie. Dit is een aanslag op het vestigingsklimaat in de 

Eemsdelta en daarmee de economie in het Noorden. In deze brief zetten wij de situatie uiteen. 

 

 

Uitspraak Raad van State 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State worden nieuwe projecten van de industrie eigenlijk niet 

meer vergund. Dat betekent dat (buitenlandse) investeerders niet kunnen starten met de bouw van 

installaties die veel duurzamer produceren dan concurrenten en daarbij ook onderdeel uitmaken van de 

energie- en grondstoffentransitie. Daardoor staat een rem op het halen van de klimaatdoelen en de 

uitwerking van de visie naar een circulaire industrie in de Eemsdelta. Daarnaast worden de vergunningen 

van gevestigde bedrijven onder aanvoering van de MOB aangevochten. Dit ondermijnt niet alleen de 

rechtspositie van de bedrijven maar is vaak ook een stap naar oudere minder duurzame installaties. 

Concreet voorbeeld is de dreigende stillegging van een stoomproducent in Delfzijl hetgeen leidt tot een 

extra NOx Emissie van 14,1 Ton, 176 miljoen Nm3 extra aardgasgebruik en een equivalent van 13.000 

huishoudens meer CO2. 

 



  
 

 

 

Technologische ontwikkeling 

Vanaf 1990 heeft de Industrie in Noord-Nederland de NOx emissies met maar liefst 71% teruggedrongen. 

Deze enorme afname is een logisch gevolg van de wettelijke verplichting om de best beschikbare 

technieken toe te passen (BBT). De absolute afname van de emissies in de Eemsdelta is gerealiseerd tegen 

een achtergrond van groei. Per ton product is zelfs een daling van 82% gerealiseerd. Door de verplichting 

van BBT en de uitvoering van de plannen voor het klimaatakkoord zullen door nieuwe investeringen de 

emissies verder dalen. Er is dus ontwikkeling nodig om minder NOx uit te stoten. De industrie schept 

daarmee op de lange termijn haar eigen ontwikkelruimte. Maar daarvoor is nu eerst wel een hele kleine 

ontwikkelruimte nodig. 

 

 

Geringe ruimte nodig 

Door de steeds verdergaande technologische ontwikkeling heeft de industrie in de Eemsdelta maar weinig 

ontwikkelruimte nodig. Met slechts 1 mol/ha/jaar in de dichtstbijzijnde natuurgebieden kunnen de 

grootste projecten die nu in de wacht staan al gerealiseerd worden. Deze ogenschijnlijk kleine 

ontwikkelruimte biedt ruimte voor grote ontwikkelingen die meer dan 1.000 personen werk bieden. 

Daarvoor is het wel nodig dat het extern salderen vastgelegd wordt in de Groningse beleidsregels. Van 

een “grootschalige opkoop van veehouderijen” zal trouwens geen sprake zijn want de te salderen 

deposities zijn simpelweg te klein. Voor alle industrieclusters in geheel Nederland zouden 10 tot 12 

veehouderijen al voldoende ontwikkelruimte bieden om alle huidige initiatieven te realiseren. Er zijn 

voldoende veehouders die hun bedrijven actief aanbieden en met eenvoudige, landelijke regelgeving kan 

toebedeling van de ontstane ruimte beschikbaar worden gesteld aan de meerdere initiatieven. 

 

 

Dringend oplossing nodig 

Juist in de huidige tijd met grote onzekerheden geven nieuwe investeringen de nodige impulsen aan de 

Noordelijke economie. Maar zonder zicht op een oplossing op korte termijn dreigen miljarden aan 

investeringen naar het buitenland te verdwijnen en daarmee ook de (duurzame) werkgelegenheid. 

Ondanks deze urgentie wordt in de wetsvoorstellen, het rapport van de commissie Remkes als ook in de 

politieke discussie vrijwel niets over de industrie geschreven dan wel gezegd. Wij vragen u de situatie in de 

Eemsdelta in uw discussies onder de aandacht te brengen. Deze brief biedt daarvoor concrete 

aanknopingspunten. Het spreekt voor zich dat wij, indien gewenst, de punten graag toelichten. 

 



  
 

 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, 

 

Frans Alting 

DIRECTEUR 

 

 

 

 


