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1 Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro 
In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Erica, extra woning Veenschapswijk 33” naar de 

wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartner verzonden. 

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

 
 

1 Provincie Drenthe Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

2 Waterschap Vechtstromen Postbus 5006 

7600 GA Almelo 

 

 

1 Provincie Drenthe 

1 A. In de reactie van Gedeputeerde Staten wordt aangegeven dat op basis van de Omgevingsvisie Drenthe 

is gebleken dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. Indien het plan in 

overeenstemming met het voorontwerp in procedure wordt gebracht, is er geen reden om vanuit 

provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.   

1 B. Wij nemen de reactie van Gedeputeerde Staten ter kennisgeving aan. 

 

2 Waterschap Vechtstromen 

2 A. Het waterschap heeft gereageerd in het licht van de watertoets, zie hoofdstuk 4.6 in de toelichting. In 

haar reactie aan dat de initiatiefnemer het waterschap Vechtstromen heeft geinformeerd over het 

plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe 

geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het 

plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding. De procedure in het kader van de 

watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies. 

2 B. Wij nemen de reactie van het waterschap ter kennisgeving aan. 
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2 Publicaties 
Publicatie Ontwerp bestemmingsplan 
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Bijlagen 
 

 

 


