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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 

 

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 is de  Aardkundige waarde als kernkwaliteit. 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. 
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Assen, 17 juni 2013 
Ons kenmerk 201300630-00374015 
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, omgeving Oevermanseweg 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied 
Emmen, omgeving Oevermanseweg. 

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

aardkundige waarden. 

Advies 
Het plan omvat het vastleggen van de bestaande situatie zijnde agrarisch gebruik in landschappelijk 
waardevol gebied. De huidige bestemming als industrieterrein wordt hiermee ongedaan gemaakt. De 
aardkundige waarden in het gebied worden hiermee niet geschaad. 

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 mevrouw K.E. Blanke, telefoon 
(0592) 365897 of k.blanke@drenthe.nl. 



2 provincie Prenthe 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

i.o. 

drs. B.F. Potjer, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur 


