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Onderurrerp: Ontmanteling kerncentrale Emsland en bouw en exploitatie technologie-
en logistiekgebouw Emsland

Geachte heer/mevrouw,

Per brief van í 3 augustus 2020 informeerde u ons over de 'stillegging en ontman-
teling van de Kerncentrale Emsland (KKE) en bouw en exploitatie van het technologie-
en logistiekgebouw Emsland (TLE)'. voor beide projecten zal een m.e.r.-procedure
worden doorlopen.

U vraagt of de provincie Drenthe formeel wil deelnemen aan de m.e.r.-procedures. In
antwoord daarop berichten wij u dat wij graag op de hoogte blijven van de volgende
stappen in de m.e.r.-procedures. Het is belangrijk dat de Drentse bevolking goed
wordt geÏnformeerd over deze projecten. Wij verzoeken u de openbare kennisgeving
ook te publiceren voor de inwoners van Drenthe.

Daarnaast vraagt u of de provincie Drenthe opmerkingen heeft op de MER-scoping
documenten. Wijvinden het belangrijk dat mogelijke grensoverschrijdende effecten
van de projecten goed in beeld worden gebracht in de milieueffectrapportage. Voor
een verdere technische en inhoudelijke reactie op de documenten verurrijzen wij u naar
de reacties van de Veiligheidsregio Drenthe en het Ministerie van lnfrastructuur en
Waterstaat.



2

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll.

Afschrift aan:
- Provinciale Staten van Drenthe
- het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en

lnternationaal, taakveld nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, t.a.v. de
heer J.P. de Maat, Postbus 20901, 2500 EX's-Gravenhage

- Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, t.a.v. de heer J. Boom,
Postbus 16001, 2500 BA's-Gravenhage

- Veiligheidsregio Drenthe, t.a.v. de heer G. van den Hengel, Postbus 402,
9400 AK Assen


