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Betreft: Advies ‘Commissie voor de m.e.r.’ over nut en noodzaak transferium De Punt

Geachte Commissie,

Naar wij begrijpen uit de brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 september j.l. (bijlage 1)  
heeft GS u gevraagd of u “advies wil uitbrengen of nut en noodzaak met voorliggende stukken vol-
doende zijn aangetoond”. 
De brief vermeldt tevens dat “de opdracht aan de Cie. MER inmiddels is verstrekt” en “eind oktober 
brengt de Cie. MER advies uit over de NRD en over nut en noodzaak.”

Aangezien dit een ietwat ongebruikelijke procedure is, willen wij u op de hoogte brengen van omstan-
digheden die hieraan ten grondslag liggen. 

Bij de bespreking van het “Inrichtingsplan Transferium De Punt” in provinciale Staten heeft een meer-
derheid van de Staten te kennen gegeven van mening te zijn dat nut en noodzaak van een transferium 
bij de Punt onvoldoende zijn aangetoond en dat alternatieven hadden moeten worden onderzocht. Het 
antwoord van de Gedeputeerde dat dit allemaal wordt meegenomen in de MER was voor de Staten on-
voldoende. Nut en noodzaak hadden eerst moeten worden onderzocht en de afweging van alternatie-
ven had in de planvorming moeten worden meegenomen. Nu dat niet gebeurd is hebben GS besloten 
deze omissies te ‘repareren’ via het aan u gevraagde advies.

Inmiddels hebben de volgende organisaties zich tot GS en de Staten gewend met het dringende ver-
zoek af te zien van een transferium op deze kwetsbare locatie:

 •  Waterbedrijf Groningen
 •  Drents Landschap
 •  Groninger landschap
 •  Natuurmonumenten
 •  Staatsbosbeheer
 •  Natuur en Milieufederatie Drenthe
 •  Natuurplatform Drentsche Aa

Wij achten het van belang u op de hoogte te brengen van een aantal aspecten die in het inrichtings-
plan en de NRD onvoldoende zijn uitgewerkt, alsmede van de feitelijke onjuistheden in NRD. Daarom 
voegen wij bij deze brief onze “Zienswijze op Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Transferium De 
Punt”. Deze zienswijze bevat ook een aantal minder milieubelastende alternatieven.
Wij verzoek u deze informatie te betrekken bij het aan u gevraagd advies over ‘nut en noodzaak’.

met vriendelijke groet,

drs. P.W.G. Boucher
voorzitter

bijlagen: 
 • brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 september j.l.
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