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Aan de bewoners van dit pand

Delfzijl, 4 januari 2015
Geachte omwonende,
Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces kunnen we u melden dat in goed overleg met
natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden is
besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte in de bocht richting AG Ems)
als voorkeurslocatie aan te houden voor de te vestigen heliport. Dit betekent dat de locatie
boven Uithuizermeeden, die ook als voorkeurslocatie was aangeduid, vervalt.
De verwachting is dat vanaf februari/maart de milieueffectrapportage, inclusief
deelonderzoeken, samen met de aanvraag om een Luchthavenbesluit (LHB) ter inzage ligt.
Het indienen van eventuele bezwaren hierop is mogelijk.
De gemeente Eemsmond zal binnenkort het Voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve
van de heliport ter inzage leggen. De verwachting is dat vóór de zomer van 2016 Provinciale
Staten definitieve goedkeuring zal geven. Dit geldt ook voor het wijzigen van het
bestemmingsplan. In principe zou dan in het najaar van 2016 de aanleg van de heliport
kunnen beginnen.
De locatie in de Eemshaven blijkt na uitgebreid onderzoek het meest geschikt te zijn voor
mens én milieu. In goed overleg met milieuorganisaties zijn er afspraken gemaakt over de te
volgen vluchtroutes (boven de vaargeul). Het stijgen en dalen van de helikopters vindt
grotendeels plaats boven de vaargeul,waarbij tevens de hoogwater vluchtplaatsen voor
vogels worden vermeden. Hierdoor is de overlast voor de omgeving en milieu tot een
minimum beperkt. In totaal zal het om max.15 vluchten per dag gaan (heen en terug).
We zullen dit voorjaar tijdens een informatieavond nadere informatie geven over de laatste
actualiteiten. Heeft u in de tussentijd vragen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze bij
voorkeur via de mail te stellen via heliport@groningen-seaports.com.
Telefonisch kan dit op het telefoonnummer 0596-64 04 00.
Voor nadere informatie zie ook www.groningen-seaports.com (heliport op voorpagina).
Met vriendelijke groet,
GRONINGEN SEAPORTS NV
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