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Onderwerp: Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Transferium De Punt

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken van de m.e.r. en het

toegezegde nut-en-noodzaakonderzoek in het kader van Transferium De Punt.

Om een weloveruvogen besluit over de plannen voor Transferium De Punt te kunnen

nemen worden de milieueffecten in kaart gebracht. Hiervoor wordt een Milieueffect-

rapport (MER) opgesteld.

Wij hebben besloten, alhoewel dat niet verplicht is in deze procedure, om de Com-
missie voor de milieueffectrapportage (Cie MER) direct na de tervisielegging van de

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de mogelijk daarop ingediende ziens-

wijzen, een advies uit te laten brengen over de reikwijdte en het detailniveau van de

m.e.r.-studie.

Tevens hebben wij de Cie MER gevraagd of zij advies wil uitbrengen of nut en

noodzaak met voorliggende stukken voldoende zijn aangetoond. De Cie MER heeft
met waardering op beide verzoeken gereageerd. De opdracht aan de Cie MER is

inmiddels verstrekt.

ln de m.e.r.-procedure voor Transferium De Punt is de provincie Drenthe initiatiefne-

mer en de gemeente Tynaarlo het bevoegd gezag. Op 4 maart 2014 heeft de ge-

meenteraad van Tynaarlo de NRD vastgesteld. Op vrijdag 15 augustus 2014 is de

NRD Transferium De Punt ter inzage gelegd. De NRD is in te zien bij de afdeling

Publiekszaken van de gemeente Tynaarlo en digitaal te raadplegen op de website van

de gemeente Tynaarlo (www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bekendmakingen/).
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Gedurende een periode van zes weken kan eenieder zijn of haar visie op de voorge-
stelde reikwijdte en het detailniveau van het MER geven. Daarnaast worden de be-

trokken organen van provincie en Rijk, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze
en Aa's en de gemeente Haren advies gevraagd over reikwijdte en detailniveau van
de m.e.r.-studie.
Eind oktober brengt de Cie MER advies uit over de NRD en over nut en noodzaak. ln
dit advies betrekt de Cie MER ook de ingediende zienswijzen. Dan is bekend op welke
punten aanvullend nut-en-noodzaakonderzoek vereist is en wat de reikwijdte en het
detailniveau van de m.e.r.-studie zijn.

Wij informeren u zo spoedig mogelijk over het advies van de Cie MER. lndien aan-
vullend nut-en-noodzaakonderzoek noodzakelijk is, wordt dit een aparte opdracht.
Naar verwachting is het MER begin 2015 gereed. Afhankelijk van de besluitvorming
kan het MER dan gecombineerd met het bestemmingsplan in procedure worden ge-

bracht.

Hoogachtend,

Gedep van Drenthe,

secretaris

wa.coll


