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In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Nieuw-Weerdinge” naar de wettelijk verplichte en 

andere door de gemeente erkende overlegpartners verzonden. 

In het kader van het overleg hebben wij reacties terug ontvangen van de volgende overlegpartners: 

1. Provincie Drenthe Postbus 122 

9400 AC  Assen 

Mw K. Blanke 

2. Brandweer Drenthe Postbus 402 

9400 AK Assen 

Mw E. Klap 

3. Waterschap Hunze en Aa’s Mondelinge reactie Dhr. W. Heijnen 

 

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven. Onder B staat het gemeentelijke antwoord 

hierop en- indien van toepassing -  onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan.  

1 Provincie Drenthe 
1a Van provinciaal belang zijn de volgende aspecten: Aardkundige waarde als kernkwaliteit, vrijkomende agrarische 

bebouwing en externe veiligheid. Omdat in het plan geen ontwikkelingen zijn voorzien en genoemde aspecten zijn 

verwoord, is het provinciaal belang goed verwoord. 

1b Onder dankzegging van deze reactie, zal het bestemmingsplan op zit punt niet worden aangepast. 

1c Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan. 

2 Brandweer Drenthe 
2a Het brandweeradvies gaat in op maatregelen vanwege het LPG-tankstation. In een straal van 150 meter rondom 

het tankstation dienen bewoners geïnformeerd te worden over wat zij moeten doen tijdens een mogelijke 

calamiteit.  

2b Het betreft hier een bestaand LPG-tankstion aan het Weerdingerkanaal NZ 230 te Nieuw-Weerdinge. In een ander 

gremium is zijn de omwonenden geïnformeerd. 

2c Voor kennisgeving aangenomen. 

3a. Het brandweeradvies gaat ook in op de externe veiligheid van de buisleiding 

3 Waterschap Hunze en Aa’s. 
4a In het kader van actualisatie zijn er geen aanpassingen noodzakelijk. Wel dienen de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

op dezelfde wijze als in het bestemmingsplan voor het buitengebied van gemeente Emmen te worden geregeld. 

4b Het Wateradvies  is opgenomen in de waterparagraaf van de toelichting, 

4c In de regels en op de verbeelding zijn de twee rioolwaterzuiveringsinstallaties specifiek bestemd “Bedrijf – 

Rioolwaterzuivering”. 

Van de overige overlegpartners zijn geen reacties ontvangen. Aan de hand van nadere informatie zijn diverse ambtelijke 

wijzigingen doorgevoerd. Dus naast deze reacties zijn er diverse andere ondergeschikte punten doorvertaald in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

Gelet op financieel ingegeven keuzes is er geen inloopbijeenkomst georganiseerd. Wel is er contact gezocht met de EOP 

plaatselijk belang Nieuw-Weerdinge. Zij heeft na herhaald aandringen niet gereageerd. 

 

 

 

Kopie reacties vooroverlegpartners: 



Provinciehuis Westerbrink i , Assen T (0592)365555 
Postadres Postbus 122, 9400 A C Assen F (0592)365777 
www.drenthe.nl 

1 4 . 0 1 7 2 0 9 * 

provincie T^renthe 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

•IHHHII 'ľ'l-ll-ll-ll'i'l 

Assen, 7 februari 2014 
Ons kenmerk 201301719-00404227 
Behandeld door mevrouw K. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp-Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010) 
zijn in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan de volgende aspecten van provinciaal 
belang: 

kernkwaliteiten: aardkundige waarden, 
vrijkomende agrarische bebouwing, 
externe veiligheid. 

Advies 
Het voorontwerp-bestemmingsplan omvat een actualisering van het bestemmingsplan van de Nieuw-

Weerdinge. Er zijn geen ontwikkelingen voorzien. 
Het provinciaal belang is goed meegenomen in het bestemmingsplan. 

Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat 
Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere 
procedure. 

Hiermee is, voor wat betreft de provinciale diensten, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met Blanke, telefoon (0592) 365897 
of k.blanke@drenthe.nl. 



Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 



re 
Regionaal Commandant Brandweer Drenthe 

BRAN DWEER 
Drenthe 

Gemeente Emmen 
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 
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Postbus 402 
9400 AK Assen 

Bezoekadres 
Jan Fabriciusstraat 60, Assen 
T. (0592) 32 46 60 

Bankrelade 
BNG nr. 28.50.64.118 

ons kenmerk 
	

uw kenmerk 
	

datum 
U130472 
	

28 november 2013 

inlichtingen bij 
	

doorkiesnummer 	 e-mail 
Esther Klap 
	

06-25274802 
	

estherklap@vrd.n1 

Onderwerp 
Brandweeradvies bestemmingsplan Nieuw Weerdinge 

Geacht college, 

Op 16 oktober ontving ik uw verzoek om advies. Uw adviesvraag heeft betrekking op de 
actualisatie van het bestemmingsplan Nieuw Weerdinge. In deze brief leest u mijn advies. 

Geadviseerde maatregelen vanwege het LPG-tankstation 
- Informeer bewoners in een straal van 150 meter rondonn het LPG-tankstation over de 

risico's van een LPG-tankstation en de aanwezige handelingsperspectieven tijdens een 
calamiteit. 

Er zijn er geen verdere te adviseren maatregelen. In de onngevingsvergunning en het 
ontwerpbestemmingsplan zijn voldoende maatregelen opgenomen om het risico zoveel 
mogelijk te verminderen. 

Geen maatregelen geadviseerd bij de buisleiding 
Bij de buisleiding is geen sprake van een groepsrisico. Verantwoording van het 
groepsrisico is daarom niet aan de orde. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met de adviseur 
risicobeheersing, Esther Klap. Haar contactgegevens vindt u bovenaan deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Brandweer Drenthe is onderdeel van 

Hulpverleningsdienst 
Drenthe 
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