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1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro. 
 

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Emmen, Emmerschans” naar 
de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartner verzonden. 
 
In het kader van het overleg hebben wij 5 reacties terug ontvangen van de volgende overlegpartners: 
 

1. Provincie Drenthe, Commissie 
Afstemming Ruimtelijke Plannen 
(CARP) 

Postbus 122,  
9400 AC Assen 
 

dr. P.J. van Eijk 

2. VROM- Inspectie, Directie Uitvoering 
Regionale afdeling Noord 

Postbus 30020, 
9700 RM 
Groningen 
 

Mw. V. van der Bijl 

3. KPN  Postbus 10013, 
8000 GA Zwolle 

J.A.M. Oosterlaken 
 

4. Nederlandse Aardolie Maatschappij 
B.V. 

Postbus 28000, 
9400 HH Assen 

E. Alberts 

5. Tennet TSO B.V. Postbus 428, 
6800 AK Arnhem 

C. de Jong 

6. Buurt- en belangenvereniging 
Emmerschans 

Postbus 198, 
7800 AD Emmen 

E. Postema 

 

1. Provincie Drenthe, Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen 
A1 In de reactie van Gedeputeerde Staten wordt aangegeven dat op basis van de Omgevingsvisie 

Drenthe is gebleken dat de aspecten Stadsrandzone, Functie-indeling Natuur en 
Uitwerkingsgebied Zuid-Oost van provinciaal belang zijn Het voorontwerp houdt voldoende 
rekening met de hierboven genoemde provinciale belangen. Indien het plan overeenkomstig het 
voorontwerp in procedure wordt gebracht, is er geen reden om vanuit provinciaal belang in te 
grijpen in de verdere procedure.  

B1 Wij nemen de reactie van Gedeputeerde Staten ter kennisgeving aan. 

2. VROM inspectie, Directie Uitvoering Regionale afdeling Noord 
A1 De VROM-Inspectie geeft aan dat het voorontwerpbestemmingsplan Emmerschans geen 

aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.   
B1 Wij nemen de reactie van de rijksdiensten ter kennisgeving aan. 

3. KPN 
A1 De vertegenwoordiger van KPN geeft aan dat hij graag de nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan wil bespreken. De volgende punten kunnen onder andere aan de orde komen: 
 Het creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare grond, in bermen en 

open verhardingen; 
 Het handhaven van de bestaande tracés; 
 Het vrijhouden van de toegewezen tracés van bomen en beplanting; 
 Het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van mogelijke 

kabelverdeelkasten van KPN; 
B1 In het nieuwe bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen welke invloed 

kunnen hebben op de bestaande tracés. Daarnaast is het binnen alle bestemmingen in het 
plangebied mogelijk nutsvoorzieningen aan te brengen. Op deze wijze zijn de aanwezige tracé’s 
positief bestemd en wordt een mogelijkheid om nieuwe nutsvoorzieningen aan te leggen 
gecreeerd. Het bestemmingsplan behoeft op dit punt niet te worden aangepast. 

4. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
A1 De NAM geeft in hun reactie aan dat het bedrijf binnen het plangebied geen objecten of een 

raakvlak met een invloedsgebied of iets dergelijks heeft. Derhalve heeft de NAM geen op- en of 
aanmerkingen op het concept – ontwerpbestemmingsplan.  

B1 De opmerking wordt derhalve ter kennisgeving aangenomen. 
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5. Tennet TSO B.V. 
A1 Tennet TSO B.V. geeft aan dat hun vennootschap in het gebied dat is aangegeven op de 

plankaart van het ontwerpbestemmingsplan Emmen, Emmerschans  noch ondergrondse 
hoogspanningskabels, noch bovengrondse hoogspanningslijnen heeft. 

B1 De opmerking wordt derhalve ter kennisgeving aangenomen. 

6. Buurt- en belangenvereniging Emmerschans 
A1 De buurt- en belangenvereniging Emmerschans heeft het analoge plan van diverse op- en 

aanmerkingen voorzien.  
B1 De bovengenoemde  op- en aanmerkingen zijn besproken met de heer Wouda, voorzitter van de 

buurt- en belangenvereniging Emmerschans op 7 oktober 2010. Naar aanleiding van deze 
mondelinge toelichting is een verslag gemaakt. In dit verslag wordt aangegeven welke op – en 
aanmerkingen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het verslag is hierbij 
gevoegd.  

 
Opmerkingen Buurtvereniging Emmerschans conceptontwerp 
bestemmingsplan “Emmen, Emmerschans” 
 
Algemeen 
 Boslaan 82: kamerverhuur achter op het perceel. 
Wordt niet in het actualisatieplan gelegaliseerd en is aangegeven richting afdeling 
handhaving. 
 De Trans: westzijde Ravelijn: gaat/is weg. Nieuwe ontwikkeling, bestemming? 
De Trans is weg, nieuwe ontwikkeling zijn niet bekend. 
 Boslaan west: 1e huisje bouwvlak, klopt niet meer, is terug gelegd. 
Bouwvlak zal worden gewijzigd conform huidige situatie. 
 Dwinger-Lange Vest: bestemming M-O, is het ruim genoeg bestemd? 
Bestemming M-O zal worden gewijzigd in bestemming M (Maatschappelijk) zodat er meer 
flexibiliteit ontstaat. 
 Schanswal: horeca etc., voor hoeveel jaar? 
Een horecavergunning is een permanente vergunning en is gerelateerd aan eigen wet- en 
regelgeving en valt daarmee buiten de invloedssfeer van een bestemmingsplan. 
 Boswal 36: is nu een schuur. Kan weer als woning. 
In het huidige bestemmingsplan is nu ook geen mogelijkheid voor een woning. Het 
onderhavige bestemmingsplan is een actualisatieplan, nieuwe ontwikkelingen worden hierin 
niet meegenomen. 
 
Toelichting 
 In voetnoot staat bestemmingsplan twee keer genoemd. 
Correct, de voetnoot zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 6, figuur 1-1: ligging plangebied aanpassen. 
Het plangebied behelst hetzelfde gebied als de vigerende bestemmingsplannen. Er bestaan 
geen redenen hier veranderingen in aan te brengen. 
 Blz. 7, regel 5: zandwinpunt is niet voormalig. 
Het gaat om de zandwinput aan de oostzijde van het plangebied: noordoostzijde zal daarom 
worden gewijxigd in oostzijde. 
 Blz. 10, 4e alinea, regel 1: EHS wordt niet verklaard. 
De tekst EHS zal worden aangepast als Ecologische Hoofdstructuur. 
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 Blz. 12, 2e en 3e alinea: Op het eiland/Gat van Jansen mag niet worden gebouwd: dat is 
allang weer oud. 

Deze tekst maakt onderdeel uit van verouderde tekst uit het POP II. De tekst zal in zijn geheel 
worden aangepast. 
 Blz. 12, figuur 2-1: Emmerschans toch kleine kern? 
Emmerschans is geen kleine kern, maar een wijk binnen de kern Emmen. 
 Blz. 14, 1e alinea, regel 5: bomenkap aan de Boslaan. 
Bomenkap is een onderwerp dat buiten de invloedssfeer ligt van een 
bestemmingsplanprocedure. 
 Blz. 15, 5e alinea, 1e opsompunt: oosten moet noorden zijn. 
Plantekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 17, bovenaan: Waar blijft de bemoeienis van de gemeente m.b.t. het “middenterrein” 
De realisatie van de destijds gevoerde vrijstellingsprocedure ligt buiten de invloedssfeer van 
een bestemmingsplaprocedure. 
 Blz. 19, onderaan: opmerking: Broken Circel. 
Het kunstwerk ‘The Broken Circle’ ligt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan en 
wordt daarom niet genoemd. 
 Blz. 23, onderaan: EHS: Emmerdennen en de Emmerschans, zie blz. 13, dus wel invloed 

op ontwikkelingen. 
Deze paragraaf behandelt natuurbeschermingsgebieden zoals het Bargerveen. De 
Emmerdennen vallen niet onder een aangewezen natuurbeschermingsgebied. 
 Blz. 27, 1e alinea: buurt/jongerencentrum Tussenstee op Ravelijn 104: waar is dit 

uitgewerkt? 
Een buurt/jongerencentrum is passend binnen de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ 
en behoeft geen verdere uitwerking. 
 Blz. 27, laatste alinea: hoek Schansstraat en Schanswal? 
In paragraaf 3.5.2 wordt aangegeven hoe er omgegaan wordt met de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging waarbij een verwijzing wordt gemaakt naar de Wet 
bodembescherming. 
 Blz. 28, laatste alinea: Plan is in 2010 de Boslaan te intensiveren, hierdoor neemt 

automatisch de druk toe. 
Een bestemmingsplan is in principe een momentopname waarbij een actualisatieplan zoals 
onderhavig plan uitgegaan wordt van de huidige situatie. Ontwikkelingen vanaf 2011 worden 
meegenomen in het hieropvolgende bestemmingsplan (bestemmingsplannen dienen elke 10 
jaar te worden geactualiseerd en aangepast te worden. 
 Blz. 28, laatste alinea, 1e regel: s ontbreekt in toekomst. 
De letter s zal worden toegevoegd in het woord toekomst. 
 Blz. 30-39: Waterparagraaf is vooruitlopen op mogelijke aanpassingen. 
De waterparagraaf is een verplichte paragraaf in een bestemmingsplan met verplichte 
onderdelen waarbij de inhoud is voorgeschreven. 
 Blz. 33, bovenschrift bij figuur 3-7: staat Emmermeer i.p.v. Emmerschans. 
Het bovenschrift zal worden gewijzigd in Emmerschans. 
 Blz. 35, bovenschrift bij figuur 3-9: Emmerschans moet met een hoofdletter. 
De tekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 36, 1e alinea: Bosweg is fout. 
Bosweg is Boslaan: de tekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 36, 3e alinea, 3e regel: zin afmaken. 
Toevoegen na wateropgaaf: bestaat. 
 Blz. 36, 3e alinea: waarom duur plan voor ander riool? 
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De stedelijke wateropgave moet voldoen aan wettelijke vereisten. De inhoud wordt 
opgenomen in de waterparagraaf van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan regelt niet 
de keuze voor welk soort riool er gekozen gaat worden/gekozen is. 
 Blz. 37, 1e alinea, 7e regel: Emmerschans moet Emmerhout zijn. 
Tekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 43, 4e alinea: twee keer ten westen. 
De tekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 45, 2e alinea: laatste drie regels: onjuist. 
‘Op hetzelfde adres…………..voor gebruik’ moet worden vervangen door:op hetzelfde adres 
bevindt zichDe Schanskuil dat dienst doet als jongerensoos en dorpshuis voor de wijk 
Emmerschans. Verderop ligt het wijkcentrum Tussenstee, dit wijkcentrum is van tijdelijke 
aard voor de wijk Emmerhout en zal een plek krijgen in de Multifunctionele Accommodatie in 
de wijk Emmerhout zodra deze gereed is. 
 Blz. 45, 3e alinea: er is meer volgens de kaarten. 
Klopt, maar niet alle vormen van detailhandel worden genoemd in de toelichting, het zijn 
slechts voorbeelden. 
 Blz. 47, 1e alinea: nu niet vastleggen. 
De landelijke richtlijnen van het CROW zijn wettelijke normen waaraan gemeenten zich 
dienen te conformeren en moeten worden gezien als een vaststaand gegeven. 
 Blz. 54, 4e alinea: voldoet moet voldeed zijn. 
De tekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 55, laatste 2 regels: welke? 
Om verschillende types woningen te onderscheiden in een bestemmingsplan wordt gebruik 
gemaakt van verschillende bestemmingen. In dit specifieke geval rijenwoningen en 
geschakelde woningen. 
 Blz. 56, t.a.v. 4e opsompunt: klopt niet. 
Hieraan dient de volgende zinsnede te worden toegevoegd: ‘tenzij de bestaande afstand 
kleiner is, in welk geval de bestaande afstand het minimum is’. Op deze wijze is het ook in de 
regels opgenomen. 
 Blz. 61, t.a.v. artikel 14: tijdelijke opvang Dintholtzaken, geen specifieke jeugdsoos. 
De bestemming Maatschappelijk-Jeugdopvang zal in verband met het tijdelijke karakter van 
de jeugdsoos en de flexibiliteit van het bestemmingsplan worden gewijzigd in de meer 
algemene bestemming ‘Maatschappelijk’. 
 Blz. 61, t.a.v artikel 15: is geen doorsnee school. 
Alle vormen van onderwijs vallen onder de bestemming ‘Maatschappelijk-Onderwijs’. 
 Blz. 61, t.a.v. artikel 16: Boslaan geen functie meer? 
‘Boslaan’ is nooit een ‘officiële’ kerk geweest en zal dan ook niet als zodanig worden 
bestemd. 
 Blz. 62, 1e alinea: 140 moet 104 zijn. 
De tekst zal hierop worden aangepast. 
 Blz. 62, t.a.v. artikel 18: staat als M SW. 
M SW moet op de verbeelding worden aangepast in M ZI 
 
Verbeelding 
Kaart 1 
 Grenzen plangebied uitbreiden naar oosten zoals aangegeven. 
Het plangebied behelst hetzelfde gebied als de vigerende bestemmingsplannen. Er bestaan 
geen redenen hier veranderingen in aan te brengen. 
 Fiets/voetpad ontbreekt tussen Emmerhoutstraat en Lunet. 
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De verbeelding zal hierop worden aangepast. 
 Tussen de nummers 149 en 150 Emmerweg staat garage. 
Deze garage wordt bestemd middelsde bestemming ‘ B-2’.  
 Bestemmingsvlak tussen Lange Vest, Bolwerk en Korte Vest moet M-O zijn i.p.v. M-R. 
De verbeelding zal hierop worden aangepast. 
 
Kaart 2 
 Grenzen plangebied uitbreiden naar oosten zoals aangegeven. 
Het plangebied behelst hetzelfde gebied als de vigerende bestemmingsplannen. Er bestaan 
geen redenen hier veranderingen in aan te brengen. 
 Strook grond ten zuiden van De Schanswal 8 wijzigen van bestemming M naar W-V. 
Verbeelding zal hierop worden aangepast. 
 Boslaan 36: M-R? 
In onze gegevens is op adres Boslaan 36 geen religieuze instelling bekend. 
 Boslaan 130: DH? 
In onze gegevens is op adres Boslaan 130 geen detailhandel bekend. 
 Bestemming ‘Verkeer’ Laan van de Bork zuidwesten kan komen te vervallen. 
Verbeelding zal hierop worden aangepast. 
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2. Inloopbijeenkomst 
Op 15 september 2010 is voor het bestemmingsplan “Emmen, Emmerschans” een inloopbijeenkomst 
in De Schanskuil, De Schanswal 10, 7823 TJ Emmen gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden de 
bewoners van Emmerschans kennisnemen van het bestemmingsplan “Emmen, Emmerschans”  en 
eventueel op het plan reageren. Diverse geïnteresseerden hebben het bestemmingsplan bekeken en 
een aantal heeft mondeling gereageerd op het plan. Vrijwel alle gestelde vragen hadden betrekking op 
de bouwmogelijkheden binnen het zogemaande ‘middengebied’: Lange Vest/Bolwerk/Hoornwerk en 
Paalwerk. Dit betreffen echter bouwmogelijkheden waarvoor een vrijstellingsprocedure is gevoerd 
welke is opgenomen in het onderhavig bestemmingsplan. Er is één  inloopreactie ingediend. Deze 
inloopreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. 
 
A1 De inhoud van de inspraakreactie is: ‘Er is een aanvraag drank- en horecawet in de jeugdsoos 

met ingang De Schanswal. Hoe zit dit?’ 
B1 De procedure rondom het verlenen van een drank- en horecavergunning aan de jeugdsoos staat 

los van onderhavige bestemmingsplanprocedure. De jeugdsoos is gevestigd binnen de 
bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’. Binnen deze bestemming is Horeca-1 mogelijk ten 
dienste van de bestemming. Horeca-1 betekent: een horecavoorziening gericht op het verstrekken 
van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken. De bestemming verzet zich niet tegen een 
drank- en horecavergunning. 
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