








B i j l a g en  

-  Publicatie vaststelling 

-  Publicatie geen exploitatieplan 

- Zienswijze 

-  Reactie BügelHajema Adviseurs op zienswijze 

 

  



P u b l i ca t i e  v a s t s t e l l i n g  

  



Vaststelling bestemmingsplan 

 

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 29 maart 

2012 het bestemmingsplan “Weerdinge, Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)” heeft 

vastgesteld. Het plan voorziet in het kader van de ‘Ruimte voor Ruimte regeling’, in de 

vervanging van twee voormalige agrarische bedrijfsloodsen aan de Dorpsstraat 70 te 

Weerdinge in een woning aan de Steenbakkerijweg te Weerdinge. 

 

Vanaf 18 april 2012 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende 

stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 

en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 

te Emmen. Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken zijn ook 

digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak 

om te stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.  

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen de termijn van zes 

weken beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u 

sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de 

Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste: 

 naam en adres van de indiener; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

 de gronden (redenen) van het beroep; 

 een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en 

een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is; 

 zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is 

gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit. 

 

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het 

bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van 

een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige 

voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend dan treedt het 

besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.  

 

Emmen, 17 april 2012 

burgemeester en wethouders van Emmen, 

de secretaris,  A.J. Mewe 

de burgemeester  C. Bijl 

 

Zuidoosthoeker en Staatcourant van 17 april 2012 

 



P u b l i ca t i e  g e en  ex p lo i t a t i e p l an  

  



Geen exploitatieplan 

 

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de gemeenteraad op 29 maart 

2012 heeft besloten om ten behoeve van het bestemmingsplan “Weerdinge – 

Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)” geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Vanaf 18 april 2012 ligt het besluit gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage tijdens 

kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact 

Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit is ook digitaal beschikbaar via 

www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de termijn 

van 6 weken kan een belanghebbende tegen het besluit bezwaar indienen bij de gemeenteraad. 

Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA 

te Emmen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak om te stukken in 

te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591. 

 

Het beroepschrift moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele 

minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste: 

 naam en adres van de indiener; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

 de gronden (redenen) van het beroep; 

 een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en 

een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is. 

 

Als u tegen een besluit bezwaar instelt, heeft dit geen schorsende werking. Daarom kunt u, 

zolang er nog geen definitieve uitspraak op het bezwaarschrift is genomen, bij afzonderlijke 

brief een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek om een 

voorlopige voorziening kunt u sturen aan de Rechtbank Assen, t.a.v. de voorzieningenrechter, 

postbus 30009, 9400 RA te Assen. 

 

Emmen, 17 april 2012 

burgemeester en wethouders van Emmen, 

de secretaris  A.J. Mewe 

de burgemeester C. Bijl 

 

Zuidoosthoeker en Staatcourant van 17 april 2012 

 

 



Z i en sw i j z e  

  





R e a c t i e  B ü g e l Ha j em a  A d v i s e u r s  o p  z i en sw i j z e  
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BügelHajema 
Plek «oor i deeën ' 

Aan het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

kenmerk 001376/095/JW projectnummer 095.38.50.00.00 

datum 17-01 -2012 behandeld door Van der Werff 

onderwerp bestemmingsplan Weerdinge, Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte) 

Geacht College, 

Naar aanleiding van een ingediende zienswijze tegen het bestemmingsplan Weerdinge, Steenbak
kerijweg (Ruimte voor Ruimte) heeft u ons verzocht nader onderzoek te doen naar de inhoudelijke 
aspecten van de zienswijze. Dit als gevolg van het feit dat wij in de voorbereidende fase van de 
bestemmingsplanprocedure het ecologische onderzoek (Advies Natuurwaarden Steenbakkerijweg 
te Weerdinge, d.d. 8 maart 2011, projectnummer 095.38.50.00.00) hebben opgesteld. 

In de zienswijze wordt geschreven dat het Drents Landschap oude poelen in eer wil herstellen voor 
de knoflookpad. Er wordt verzocht het bestemmingsplan niet te wijzigen en het habitat van de 
knoflookpad te beschermen en indien mogelijk uit te breiden. 

In reactie hierop wordt overwogen dat er op dit moment nog geen sprake is van een nabij het 
plangebied gelegen poel, welke door de in het kader van de Flora- en faunawet streng beschermde 
knoflookpad wordt gebruikt als voortplantingsplaats. 

Landschapsbeheer Drenthe werkt, in opdracht van de provincie Drenthe, aan projecten om de 
knoflookpad te beschermen. In dit kader zijn er plannen voor het graven van een nieuwe poel op 
een perceel direct ten zuidwesten van het bestemmingsplangebied. Tevens waren er plannen voor 
het opschonen van een mogelijke bestaande, dichtgegroeide poel direct ten zuidoosten van het 
bestemmingsplangebied. De laatst genoemde locatie maakt echter deel uit van een schouwsloot, 
waardoor dit plan geen verdere doorgang vindt (mondelinge mededeling J. van Gorkum, Land-
schapbeheer Drenthe). 

BügelHajema Adviseurs bv, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu BNSP 

Vaart nz 48-50, Postbus 274, 9400 AG Assen T 0592 316 206 F 0592 314 035 

E assen@bugelhajema.nl W www.bugelhajema.nl 

Vestigingen te Assen, Leeuwarden en Amersfoort 

mailto:assen@bugelhajema.nl
http://www.bugelhajema.nl


I d e e ë n u o o r e e n p l e k 

Hoewel de nieuw te graven poel nog niet is gerealiseerd en het niet zeker is dat de poel in de toe
komst door de knoflookpad in gebruik zal worden genomen als voortplantingsplaats, worden tevens 
op voorhand geen negatieve invloeden als gevolg van de beoogde plannen verwacht. Zo wordt de 
woning gebouwd ten noorden van de aan te leggen poel waardoor er geen schaduwwerking zal op
treden. 

Voor zijn landhabitat, dat in de omgeving van het voortplantingswater ligt, is de knoflookpad af
hankelijk van de aanwezigheid van een open, goed graaf bare zandige bodem. Zowel rivierduinen, 
zandige oeverwallen van beken, zandige dijktaluds, heideterreinen, akkers als volkstuintjes zijn 
geschikt. Hoewel de geschiktheid van het toekomstige plangebied sterk afhangt van de uiteindelij
ke inrichting met betrekking tot onder meer bloemperken en moestuin, kan worden gesteld dat de 
huidige geringe waarde van het bestemmingsplangebied (grasland met agrarisch gebruik) als land
habitat voor de knoflookpad niet zal afnemen, maar mogelijk kan toenemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

mw. M. van der Werff 

datum 17-01-2012 kenmerk 001376/095/JW 
BÜgelHajema Adviseurs 


