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Bijlage Raadsvoorstel vaststelling structuurvisie “Emmen, Water” 

Nota van Beantwoording  zienswijzen ontwerp structuurvisie “Emmen, Water” 

Indiener 

zienswijze 

Inhoudelijke strekking zienswijze Beantwoording Gemeente Emmen 

1. LTO 

Noord 

LTO Noord spreekt haar waardering uit voor de interactie 

die in de aanloop naar deze Structuurvisie is georganiseerd 

tussen de gemeente, de waterschappen en het agrarisch 

bedrijfsleven bij monde van LTO Noord. Dit heeft zeker 

bijgedragen aan een mate van draagvlak en begrip. 

Dank voor de waardering die u uitspreekt. Wij nemen dit verder voor 

kennisgeving aan. 

1. LTO 

Noord 

Bij de analyse van de ontwerp-structuurvisie valt op dat de 

gemeente en waterschap Vechtstromen het oog hebben 

laten vallen op het landbouwgebied van het Oranjedal, het 

gebied Zandpol en langs de Sleenerstroom en het 

Schoonebeekerdiep. Dit zijn de plekken waar landbouw 

mogelijk in negatieve zin iets gaat merken van de 

wateropgave. U zult begrijpen dat wij daar kritisch op zijn. 

Hoe een en ander moet gaan werken, is vooralsnog niet 

geheel duidelijk. Wij putten moed uit de opmerking dat als 

uitgangspunt geldt dat voorgenomen maatregelen niet 

leiden tot schade voor landbouw maar hebben zorg over 

de praktijk.  

Uitgangspunt in de structuurvisie is dat voorgenomen maatregelen niet leiden 

tot schade voor de landbouw. Voor een gedetailleerde uitwerking van de 

voorgenomen maatregelen dient per gebied te worden onderzocht hoe de 

maatregelen zo kunnen worden genomen dat deze in de praktijk geen 

knelpunten voor de landbouw opleveren. 

 

1. LTO 

Noord 

Ten aanzien van de bovemgenoemde gebieden in de 

ontwerp-structuurvisie speelt nu al een rol dat de duiding 

op de verbeelding bij deze ontwerp-structuurvisie zijn 

schaduw vooruit werpt en gevolgen heeft voor de 

betrokken grondeigenaren. Deze planologische 

schaduwwerking heeft, zo leert de ervaring, direct een 

drukkende werking op de waarde van gronden. 

Wij kunnen niet weerspreken dat een dergelijk waardedrukkend effect zich in 

de praktijk voordoet. De landelijke wetgeving met betrekking tot planschade 

biedt echter geen mogelijkheden om hiervoor compensatie aan te bieden. 

Planschade kan alleen worden toegekend bij rechtstreeks bindende 

planologische besluiten. Een structuurvisie is niet een dergelijk rechtstreeks 

bindend besluit. Pas als deze structuurvisie wordt omgezet in een 

bestemmingsplan zou planschade kunnen worden toegekend. 

1. LTO 

Noord 

De agrarische sector in het Sleenerstroomgebied is nu al 

ontevreden over de dagelijkse productieomstandigheden 

en de wijze waarop de landbouw in het beekdal door het 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is door de waterbeheerders 

afgesproken het watersysteem op “op orde” te brengen en te houden. De kans 

op wateroverlast door inundatie vanuit het oppervlaktewater moet zijn 
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Waterschap wordt bediend. Indien daar in perioden van 

extreme neerslag een bewuste inundatie met 200.000 m3 

stadswater bij komt, maakt dat de betrokkenen bezorgd. 

Die zorg speelt overigens op alle locaties waar vanuit de 

keuzes in deze structuurvisie mogelijk inundatie van 

landbouwgrond aan de orde is.  

verminderd tot een maatschappelijk acceptabel niveau. Dit niveau is in het 

NBW vertaald in zogenaamde WB 21-werknormen voor vijf normen van 

grondgebruik. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het 

oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt. 

Voor de beekdalen heeft de provincie de Beekdalenvisie 2030 als uitwerking 

van de Omgevingsvisie opgesteld met daarin een streefbeeld voor een robuust 

beekdal in 2030. Voor lang niet alle beekdalen is nauwkeurig in beeld wat de 

omvang van de gevolgen van de klimaatveranderingen is. Daarom en vanwege 

de grote verschillen per beekdal, zal de uitvoering van deze beekdalenvisie via 

gebiedsprocessen plaatsvinden. 

Ook in deze structuurvisie is aangegeven dat als uitvoering nader dient te 

worden onderzocht op welke wijze herstel van het beekdal daadwerkelijk 

vormgegeven kan worden. Op de verbeelding is een zoekgebied voor de 

Sleenerstroom aangewezen. 

Uitgangspunt daarbij in de structuurvisie is dat voorgenomen maatregelen niet 

leiden tot schade voor de landbouw. Voor een gedetailleerde uitwerking van de 

voorgenomen maatregelen dient per gebied te worden onderzocht hoe de 

maatregelen zo kunnen worden genomen dat deze in de praktijk geen 

knelpunten voor de landbouw opleveren. 

1. LTO 

Noord 

In de MER is een inschatting gemaakt van met name de 

milieutechnische kanten van de zaak. De gevolgen voor de 

gewassen en de agrarische productie, zowel in 

kwantitatieve als kwalitatieve zin liggen echter allerminst 

vast. 

Het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen gaat altijd gepaard met 

slechte klimatologische omstandigheden. Er kunnen in een dergelijk geval 

effecten optreden. De effecten die daadwerkelijk worden veroorzaakt door 

berging van stedelijk water zijn in dat geval zeer gering. Het uitgangspunt van 

de structuurvisie is dat ten gevolge van de voorgenomen maatregelen er geen 

natschade voor de landbouw op mag treden. 

Voor een gedetailleerde uitwerking van de voorgenomen maatregelen zal per 

gebied dienen te worden onderzocht of en waar maatregelen daadwerkelijk 

leiden tot knelpunten voor de landbouw. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling is 

geconcludeerd dat een monitoringsplan dient te worden opgesteld waarin de 

waterkwantiteit (grond- en oppervlakewaterpeilen) voor, tijdens en na het 

uitvoeren van maatregelen in beeld wordt gebracht. Uit de verschillende 

gebiedsuitwerkingen en de resultaten van de monitoring kunnen mogelijke 

knelpunten voor de landbouw met betrekking tot de maatregelen gedetailleerd 
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in beeld worden gebracht en worden opgelost. Per gebied kan dan ten aanzien 

van de uitvoer van maatregelen maatwerk worden geleverd, bijvoorbeeld door 

maatregelen anders of plaatselijk misschien wel niet uit te voeren. 

1. LTO 

Noord 

LTO Noord hecht er aan dat voor de plannen verder 

uitgerold worden, in overleg met de mensen die daar hun 

brood verdienen, verder ingezoomd wordt op kansen en 

bedreigingen. Wij gaan ervan uit dat de overheden in deze 

staan voor de uitspraak dat de landbouw geen schade zal 

ondervinden en wij hopen dat zorgen, zoals hiervoor 

omschreven voor uitvoering van plannen, kunnen worden 

weggenomen. 

Voor een gedetailleerde uitwerking van de voorgenomen maatregelen dient 

per gebied te worden onderzocht hoe de maatregelen zo kunnen worden 

genomen dat deze in de praktijk geen knelpunten voor de landbouw opleveren.  

In de structuurvisie staat globaal beschreven waar de ruimte voor de stedelijke 

wateropgave gevonden kan worden. In gebiedsprocessen met 

belanghebbenden zullen de maatregelen geconcretiseerd worden. 

2. Provincie 

Drenthe 

 

 

Op 13 augustus 2013 is door ons gereageerd op de 

ontwerp-nota van Uitgangspunten Stedelijke wateropgave 

Gemeente Emmen. De door ons gemaakte opmerkingen in 

het plan zijn goed verwerkt in de ontwerp Structuurvisie. 

Het provinciaal belang is op een goede wijze in het plan 

opgenomen. 

Wij nemen dit voor kennisgeving aan. 

3.  

 

Het verbod op het dempen van wijken die in privé 

eigendom zijn, lijkt mij niet rechtmatig. Bovendien kan dit 

efficiënte bedrijfsvoering van mijn akkerbouwbedrijf 

ernstig hinderen.  

Reeds in het op 30 oktober 2014 door de gemeenteraad vastgestelde 

bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" is binnen agrarische bestemmingen 

een verbod opgenomen om zonder een omgevingsvergunning sloten, wijken en 

andere wateren te dempen. Dit met het oog op bescherming van 

waterstructuren die van belang zijn voor de toekomst, om ruimte voor water te 

behouden in tijden van wateroverlast en watertekorten. Daarnaast herbergen 

deze waterstructuren veelal een cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 

Indien indiener van mening is dat voor de bedrijfsvoering een sloot, wijk of 

ander water gedempt dient te worden, dan kan hiertoe een 

omgevingsvergunning aangevraagd worden. In de afweging omtrent 

medewerking te verlenen worden alle genoemde belangen betrokken. 

3.  Wat betreft het tijdelijk opslaan van water in de wijken, wij 

telen o.a. medicinale kruiden. Als er een keer water op het 

maaiveld komt te staan, met evt. slib van bedenkelijke 

kwaliteit, zullen wij daar grote directe en indirecte schade 

van ondervinden. Hiervoor moet een adequate 

Het Oranjedal is in de op 24 september 2009 door de gemeenteraad 

vastgestelde “Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid troef” 

aangegeven als gebied dat in potentie geschikt is om water te bergen.  

Bij nader onderzoek in het kader van deze structuurvisie “Emmen, Water” geldt 

dat minder water vastgehouden kan worden dan eerder was voorzien, namelijk 
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schaderegeling worden ingevoerd. Beter is nog om in het 

geheel geen water in de wijken op te slaan, zeker niet in 

het Oranjedal, dat daar niet goed voor is geschikt. 

27.000 m3 binnen de bestaande veenkoloniale kanalen- en wijkenstructuur van 

het Oranjedal. 

Voor het Oranjedal is het uitgangspunt dat er geen sprake is van inundatie van 

het maaiveld. Inundatie- of natschade wordt op basis van de klimaatscenario’s 

en berekeningen niet verwacht binnen de geldende normeringen. Tevens is 

uitgangspunt van de structuurvisie dat voorgenomen maatregelen niet leiden 

tot schade voor de landbouw. Voor een gedetailleerde uitwerking van de 

voorgenomen maatregelen dient per gebied te worden onderzocht hoe de 

maatregelen zo kunnen worden genomen dat deze in de praktijk geen 

knelpunten voor de landbouw opleveren. 

Waterschappen hebben een schade-regeling indien het gebied in een 

bestemmingsplan tevens wordt bestemd als bergingsgebied. Dit is voor het 

Oranjedal niet aan de orde. 

 



 

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord 

 
Vestiging Drachten 

 

LTO Noord - Morra 2 - 9204 KH Drachten - Postbus 186 - 9200 AD Zwolle 
T 088 - 888 66 66 - F 088 - 888 66 60 - E info@ltonoord.nl - I www.ltonoord.nl 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle - KvK 08 13 06 50 

 
 
De Raad van de gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 

 
 
  
 
 
Doorkiesnummer: 088 - 88 86 666 Datum: 16 april 2015 Referentie: 02815/dr/rv-nv 

Faxnummer: 088 - 88 86 660     

 
 
Betreft: Zienswijze ontwerp structuurvisie Emmen water 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij wil de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord met het oog op de belangen van haar leden in het 
onderhavige gebied een zienswijze indienen op de Ontwerp-structuurvisie Emmen water. Deze zienswijze is in 
nauw overleg met de afdelingen van LTO Noord in Emmen tot stand gekomen. 
 
Voor wij ingaan op de inhoudelijke reactie, wil LTO Noord haar waardering uitspreken voor de interactie die in de 
aanloop naar deze Structuurvisie is georganiseerd tussen de gemeente, de waterschappen en het agrarisch 
bedrijfsleven bij monde van LTO Noord. Dit heeft zeker bijgedragen aan een mate van draagvlak en begrip. 
Desondanks geeft de ontwerp-structuurvisie ons aanleiding tot een aantal op- en aanmerkingen. 
 
Bij de analyse van de ontwerp-structuurvisie valt op dat de gemeente en waterschap Vechtstromen het oog 
hebben laten vallen op het landbouwgebied van het Oranjedal, het gebied Zandpol en langs de Sleenerstroom en 
het Schoonebeekerdiep. Dit zijn de plekken waar landbouw mogelijk in negatieve zin iets gaat merken van de 
wateropgave die geldt voor de stedelijke gebieden van de gemeente Emmen, meer in het bijzonder die van 
Emmen, Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek. U zult begrijpen dat wij daar kritisch op zijn. Hoe een en ander 
moet gaan werken, is vooralsnog niet geheel duidelijk. Wij putten moed uit de opmerking dat als uitgangspunt geldt 
dat voorgenomen maatregelen niet leiden tot schade voor landbouw m aar hebben zorg over de praktijk. Hierbij 
speelt nu al een rol dat de duiding op de verbeelding bij deze ontwerp-structuurvisie zijn schaduw vooruit werpt en 
gevolgen heeft voor de betrokken grondeigenaren. Deze planologische schaduwwerking heeft, zo leert de 
ervaring, direct een drukkende werking op de waarde van gronden. 
 
Daar komt nog bij dat de landbouw in het gebied van de Sleenerstroom nu al ontevreden is over de dagelijkse 
productieomstandigheden en de wijze waarop de landbouw in het beekdal door het Waterschap wordt bediend. 
Indien daar in perioden van extreme neerslag een bewuste inundatie met 200.000 m3 stadswater bij komt, maakt 
dat de betrokkenen bezorgd. Die zorg speelt overigens op alle locaties waar vanuit de keuzes in deze structuur-
visie mogelijk inundatie van landbouwgrond aan de orde is. In de MER is een inschatting gemaakt van met name 
de milieutechnische kanten van de zaak. De gevolgen voor de gewassen en de agrarische productie, zowel in 
kwantitatieve als kwalitatieve zin liggen echter allerminst vast.  
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LTO Noord hecht er aan dat voor de plannen verder uitgerold worden, in overleg met de mensen die daar hun 
brood verdienen, verder ingezoomd wordt op kansen en bedreigingen. Wij gaan ervan uit dat de overheden in 
deze staan voor de uitspraak dat de landbouw geen schade zal ondervinden en wij hopen dat zorgen, zoals hier-
voor omschreven voor uitvoering van plannen, kunnen worden weggenomen.  
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
R. Visser, beleidsadviseur 
 
 



Provinciehuis Westerbrink i, Assen T (0592) 36 55 $5 
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen F (0592) 36 57 77 
www.drenthe.nl provincie T/renthe 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

08. APR 2015*0 00 1 1 

Assen, 2 april 2015 
Ons kenmerk 201500410-00563457 
Behandeld door mevrouw K. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Ontwerp Structuurvisie "Emmen, Water" 

Geacht college, 

Volgens kennisgeving van 5 maart 2015 ligt met ingang van 6 maart 2015 gedurende zes weken voor 
een ieder de Ontwerp Structuurvisie "Emmen, Water" ter inzage. 

Op 13 augustus 2013 is door ons gereageerd op de onlwerp-nota van Uitgangspunten Stedelijke 
wateropgave Gemeente Emmen. 

De door ons gemaakte opmerkingen in het plan goed verwerkt in de ontwerp Structuurvisie. 
Het provinciaal belang is op een goede wijze in het plan opgenomen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Johnny Dat

Aan: Gemeente Emmen

Onderwerp: RE: Zaak-1468-2015  zienswijze op structuurvisie water 

 

Van: Gemeente Emmen  

Verzonden: vrijdag 17 april 2015 09:23 
Aan: Johnny Dat 

Onderwerp: FW: Formulier - Zienswijze indienen 

 
 
 

Van: Gemeente Emmen [mailto:noreply@emmen.nl]  

Verzonden: donderdag 16 april 2015 22:42 

Aan: Gemeente Emmen 
Onderwerp: Formulier - Zienswijze indienen 

 

Datum/tijd: 16-04-2015 22:41 

Referentienummer: 2015-0416-2241-1993 

Achternaam:: Siebring 

Voorvoegsel(s):  

Voorletter: W.A. 

Aanhef:: dhr 

Adres:: Ericasestraat 122 

Postcode:: 7887 GD 

Woonplaats: Erica 

Telefoonnummer::  

E-mail: wilbert@siebring.net  

Mijn zienswijze 

over: 

structuurvisie water 

Inhoud zienswijze: Het verbod op het dempen van wijken die in privé eigendom zijn, lijkt mij niet 

rechtmatig. bovendien kan dit efficiënte bedrijfsvoering van mijn akkerbouwbedrijf 

ernstig hinderen. 

Wat betreft het tijdelijk opslaan van water in de wijken, wij telen o.a. medicinale 

kruiden. als er een keer water op het maaiveld komt te staan, met evt. slib van 

bedenkelijke kwaliteit, zullen wij daar grote directe en indirecte schade van 

ondervinden. 

Hiervoor moet een adequate schaderegeling worden ingevoerd. 

Beter is nog om in het geheel geen water in de wijken op te slaan, zeker niet in het 

oranjedal, dat daar niet goed voor is geschikt. 

Bijlage 1 

meezenden:: 

 

Bijlage 2  

jkt2
Markering

jkt2
Markering

jkt2
Markering

jkt2
Markering

jkt2
Markering

jkt2
Markering

jkt2
Markering
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meezenden:: 
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