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Parafering
Koningen - 
Miedema, M.C.

Akkoord 16-12-2020 
13:42

Schotman, M. Akkoord 17-12-2020 
09:25

Veeningen, M. Akkoord Graag nog eea toevoegen over 
maatschappelijke aandacht, wob verzoek, 
brief aan college en raad. Aleida is op de 
hoogte.

17-12-2020 
09:32

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de aanmeldingsnotitie voor een overslaglocatie aan de Silokade, 
in de vluchthaven Blocq van Kuffeler.

2. De ontwikkeling op basis van de aanmeldingsnotitie aan te merken als niet m.e.r.-
plichtig conform bijgevoegd besluit m.e.r.-beoordeling.

3. De raad door middel van de raadsbrief te informeren.

Besluit

1. In te stemmen met de aanmeldingsnotitie voor een overslaglocatie aan de Silokade, 
in de vluchthaven Blocq van Kuffeler.

2. De ontwikkeling op basis van de aanmeldingsnotitie aan te merken als niet m.e.r.-
plichtig conform bijgevoegd besluit m.e.r.-beoordeling.

3. De raad door middel van de raadsbrief te informeren.



4. Wethouder Veeningen te mandateren om het collegevoorstel en de raadsbrief aan te 
passen. Actie: Stedelijk Beleid

Toelichting
Cirwinn wil een overslaglocatie in de Blocq van Kuffeler realiseren. Voor de aanleg van de 
beoogde overslaglocatie moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Vóórdat deze 
aanvraag kan worden ingediend, moet worden beoordeeld of deze activiteit zodanige 
nadelige gevolgen voor het milieu kán hebben dat een milieueffectrapport (m.e.r.) moet 
worden opgesteld. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een aanmeldingsnotitie. 
Cirwinn heeft daarom een aanmeldings-notitie bij ons ingediend met het verzoek om een 
m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen Met de overslaglocatie wil Cirwinn een verschuiving 
realiseren van goederentransport over de weg naar goederentransport over het water. 
Hetgeen milieuwinst en kostenbesparing oplevert.
Het college heeft op basis van de aanmeldingsnotitie besloten dat de overslaglocatie niet 
m.e.r-plichtig is. Het college informeert de raad hierover door middel van een raadsbrief.


