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.VERZONDEN 2 1 SEP. 2010 
Datum 
Betreft Bestemmingsplan Emmen, Noorderplein e.o. 

Geacht college, 

Op 2 augustus 2010 heb Ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan 
"Noorderplein e.o.". 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders 
heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) 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 aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. 
Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB. 

Nationaal belang 09: Milieukwaliteit en externe veiligheid 
In uw aanbiedingsbrief geeft u aan dat het onderzoek naar lucht, water en geluid 
op het moment van de start van het vooroverleg nog gaande was. Ik verzoek u 
mij met name het onderzoek betreffende geluid wanneer dit gereed Is, toe te 
zenden. 
In paragraaf 3.4.3. over de geluidsaspecten wordt opgemerkt dat de gemeente 
mogelijk maatregelen kan treffen om de toename van de geluidsbelasting tegen 
te gaan. Welke maatregelen dit betreft en of deze maatregelen ook genomen 
zullen worden is in deze paragraaf echter (nog) niet duidelijk gemaakt. In het 
geval dat u besluit af te zien van het nemen van maatregelen aan de bron of in de 
overdracht dan dient dit nader gemotiveerd te worden. 
Indien u overgaat tot een procedure voor het vaststellen van een hogere 
grenswaarde dan moet het ontwerp-besluit hiervoor tegelijk met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage leggen, 
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Ik verzoek u met het bovenstaande in de verdere procedure rekening te houden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het 
briefhoofd is vermeld. 

Deelname webenquête 
VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening 
en Milieu. U kunt via een webenquête uw mening geven over deze handreiking, 
VROM hoort graag uw mening en nodigt u uit om de webenquête in te vullen. 
In de bijlage treft u een toelichting aan met meer informatie over de webenquête. 
Indien u al heeft deelgenomen, wil ik u bedanken voor uw medewerking. 
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Hoogachtend, 
de wnd. Directeur-inspecteur regio Noord, 

,,l mr. RJ.M. van den Bogeri 
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VROM-Inspectie 
Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Datum 

15 juni 2010 

Webenquête, 

Handreiking RO en Mïiiey 

VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke 
Ordening en Milieu. U kunt via deze webenquête uw mening geven over deze 
handreiking. VROM hoort graag uw mening en nodigt u uit om de 
webenquête in te vullen. 

Handreiking RO en Milieu 
VROM biedt iedereen die actief betrokken is bij het invullen van de openbare ruimte 
de digitale Handreiking RO en Milieu aan. Deze handreiking presenteert onderwerpen 
uit de ruimtelijke ordeningspraktijk waar de relatie ruimtelijke ordening en milieu (in 
brede zin) aan de orde is. Toegelicht wordt waarom en hoe de verschillende 
milieuonderwerpen doorwerken in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen. Dit 
alles op hoofdlijnen. 

Waar kan ik de Handreiking RO en Milieu vinden? 
De Handreiking RO en Milieu is te vinden op: 
www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimteliike-ordeninq/handreikinq. 

Invullen webenquête 
VROM wil graag weten of u bekend bent met de handreiking en in hoeverre de 
Handreiking aansluit bij uw wensen als gemeente of adviesbureau. Daarom wil ik u 
vragen om een webenquête in te vullen. 
U kunt de webenquête invullen tot en met 15 september 2010. 

Waar kunt u de webenquête vinden? 
"n ' """" 'nfomil.nl/onderwerpen/ruim4'"7-"""'4-" 

zes vragen, 
an uw tijd om deze vrage 

Resultaten onderzoek 

Waar kunt u de webenquête vinden? 
De webenquête staat op www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimteliike-ordeninq 
(bij de Handreiking) en bevat zes vragen. 

Het kost ongeveer 5 minuten van uw tijd om deze vragen in te vullen. 

De resultaten gebruikt VROM om de handreiking te verbeteren. 
Aan het eind van dit jaar worden de resultaten van dit onderzoek op de website van 
Infomil geplaatst. 
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