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Assen, 14 april 2010 
Ons kenmerk 15/RO/2010005258 
Behandeld door de heer A.J. Anema (0592) 36 54 08 
Onderwerp: Advies over het voorontwerpbestemmingsplan Nieuw-Weerdinge 
Achterdiep 26 (melkveehouderij) 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp bestemmingsplan 
Nieuw-Weerdinge Achterdiep 26 (melkveehouderij). Het gaat hier om de uitbreiding 
van een agrarisch bouwperceel. 

Provinciaal belang 
Op basis van de notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening (25 juni 2008, 
vergadering provinciale staten, statenstuk 2008 - 331) hebben wij vastgesteld dat 
in het voorontwerpbestemmingsplan geen aspecten van provinciaal belang zijn 
opgenomen. 
De uitbreiding van het bouwperceel is vooral nodig voor uitbreiding van de huisves
ting van het melkvee. Hiervoor zal een serrestal worden gebouwd. Realisering hier
van past binnen uw ontwerp beleidsnotitie serrestallen. Wij hebben hierop positief 
gereageerd bij brief van 11 januari 2010. 

Indien het plan overeenkomstig het voorontwerp in procedure wordt gebracht mag 
u ervan uitgaan dat wij vanuit provinciaal belang geen zienswijze zullen indienen. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten van Drenthe, 
namensJe^er 

«/o 

P.J. vanti jk, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling a.i. 

cs/coll. 

mmê 
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Jeroen Dozeman 

Van: Koos Tahitu [Koos.Tahitu@minvrom.nl] namens Postbus Vin Ruimtelijkeplannen [vin-
ruimtelijkeplannen@minvrom.nl]

Verzonden: donderdag 29 april 2010 13:44

Aan: Jeroen Dozeman

CC: 'ruimtelijkeplannen@drenthe.nl'

Onderwerp: Reactie: BP Nieuwweerdinge, Achterdiep 26 (melkveehouderij)

pagina 1 van 2

29-04-10

Geachte heer Dozeman, 

  

Hierbij zend ik u de reactie over het voorontwerpbestemmingsplan "Nieuw Weerdinge, Achterdiep 26 

(melkveehouderij)".  

  

  

  
Vriendelijke groet, 
Koos Tahitu 

(Project)ondersteuner 

Regionale afdeling Noord 

  

  

  

  

Van: Lukas van der Velde  

Verzonden: woensdag 28 april 2010 17:11 
Aan: Postbus Vin Ruimtelijkeplannen 

Onderwerp: Nieuw-Weerdinge, Achterdiep 26 (melkveehouderij) 

  

  

  

kenmerk (Holmesnr.): 29148 

e-mailadres gemeente: J.Dozeman@emmen.nl 
  

  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen 

ter attentie van Jeroen Dozeman 

  

  

Op 17 maart 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit 

ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Nieuw Weerdinge, Achterdiep 26 

(melkveehouderij)".  

  

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 

VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 

(RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten 

verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie 

over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.  

  

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.  

  

de directeur-inspecteur regio Noord, 

in opdracht, 
  

Lukas van der Velde 

adjunct-inspecteur 
  
  
DISCLAIMER: 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 



verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Aan berichten via e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. 

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de 

afzender direct te informeren door dit bericht te retourneren. 
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