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Op 7 november 2019 heeft de gemeente Landerd (verder gemeente) een 'pro forma' zienswijze
ingediend ten aanzien van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het MER project
Mestbewerkingslocaties. Middels deze brief wil de gemeente de inhoudelijke standpunten ten
aanzien van deze NRD als zienswijze inbrengen.

1.

2.
3.

De gemeente verzoekt om de GGD nadrukkelijk te betrekken in de in het proces van de
MER ten aanzien van het project Mestbewerkingslocaties.
De gemeente wil specifiek betrokken worden bij de uitwerking van de lijst met
kwaliteitscriteria aan de hand waarvan de locaties en zoekgebieden worden beoordeeld
Daarnaast roepen wij u op om de gemeenteraden in het proces van het rangschikken
van bestaande locaties en zoekgebieden te betrekken.
De raad van de gemeente Landerd heeft uitgesproken dat zoveel mogelijk ingezet moet
worden op mestvenruerking op de locatie waar de mest ontstaat (lees: op de
veehouderijlocatie).

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Dolf Derks van de afdeling Ruimte op telefoonnummer
0486-458209. Ook kunt u een e-mail sturen naar dolf.derks@landerd.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Landerd,
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J.J.P.M. van Hout a.i.
Hoofd van de afdeling Ruimte

Bijlagen:

Proforma zienswijze

ln afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Dolf Derks

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd'.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AAZeeland.
tel. 0486-4581 1í e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19

lnsprook Notitie reikwiid te en detoilnivequ
MER proiect Mestbewerkingslo coties
kovincie t{oord{r6ont

tf

Uw zienswijze kan gaan over alle onderdelen van de NRD.

U kunt ook speciíiek reageren op de verschillende aspecten in de NRD zoals: het proces, de kwaliteitscriteria om locaties en gebieden te
beoordelen, de alternatieven, de beoordelingscriteria of bijvoorbeeld de scenario's en gevoeligheidsanalyse.
De gemeenteraad van Landerd is van mening dat er te weinig tld is geweest om op een serieuze wijze de aflrueging te maken
om al dan niet een zienswijze in te dienen. Op basis van die ovenveging wil de gemeenteraad van Landerd pro forma een
zienswijze kenbaar maken.
De zienswijze luidt als volgt:
met de ter inzage legging en de termijn waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend is onvoldoende rekening gehouden met
de vergaderplanning van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Landerd heeft nog niet de gelegenheid gehad om de
raadsinformatiebrief en de notitie NRD te agenderen voor bespreking. De Raad van Landerd heeft de gelegenheid om in de
vergadering van 12 december 2019 hierover een uitspraak te doen. De gemeenteraad van Landerd wil graag recht doen aan zíjn
kaderstellende taak en in dat verband de mogelijkheid hebben om de notitie te bespreken en een mogelijke zienswijze te
formuleren.
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