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Op 23 januari 2012 is het concept-ontwerpbestemmingsplan “Nieuw-Amsterdam, 

Woonschepenhaven” in overleg gebracht. De volgende instanties zijn betrokken: 

 

1. Commissie afstemming ruimtelijke plannen van provincie Drenthe  

2. Ministerie van Defensie 

3. Waterschap Velt en Vecht 

4. IVN vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie 

5. Regionale Brandweer 

6. EOP Dorpsbelangen Emmer-Compascuum 

 

Provincie Drenthe heeft aangegeven dat, indien er al sprake is van een provinciaal belang, hier 

voldoende aandacht aan is besteed, zodat zij kunnen instemmen met het plan.  

 

Opgemerkt wordt dat de overige instanties niet hebben gereageerd. 
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Assen, 16 februari 2012 
Ons kenmerk 201200121-00310735 
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, woonschepenhaven" 

Geacht college, 

In het kader van het overleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, heeft u ons 
college om een reactie gevraagd over het voorontwerp-Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, 
woonschepenhaven. Het plan betreft de herinrichting van de ligplaatsen voor woonschepen aan het 
Dommerskanaal NZ in Nieuw-Amsterdam. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010) is 
gebleken dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. 
Gezien de aard van de ontwikkeling wordt ook geen effect verwacht op grondpercelen welke in ons 
bezit zijn. 

Indien het plan in overeenstemming met dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit 
gaan dat Gedeputeerde Staten geen reden zal 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. 

http://www.drenthe.nl
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