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Geacht college, 

Volgens kennisgeving van 11 november 2015 ligt als gevolg van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening met ingang van 20 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage het 
ontwerp-besluit met bijbehorende stukken tot vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied 
Emmen, bufferzone Weiteveen. De kennisgeving is als gevolg van lid 1 sub b van voormeld artikel 
gelijktijdig met de plaatsing langs electronische weg toegezonden aan de betreffende diensten van rijk 
en provincie. 
Het plan omvat de aanleg van een hydrologische bufferzone bij Weiteveen, maatregelen in het kader 
van verschralingsbeheer, waterhuishoudkundige maatregelen om bestaande wateroverlast te 
verminderen en maatregelen voor de versterking van de recreatief-toeristische ontwikkeling van de 
regio. Het inrichtingsplan is onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Bargerveen-
Schoonebeek tot stand gekomen. 

In de door provinciale staten vastgestelde geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe is pro-actief 
aangegeven welke onderdelen van het ruimtelijke beleid van de provincie van provinciaal belang 
worden geacht. 
De volgende aspecten worden van provinciaal belang geacht: 

natuur 
stilte 
cultuurhistorie 
landschap 
aardkundige waarden 

Het plan geeft invulling aan de Natuurvisie Drenthe. De geplande schaapskooi in het kader van het 
verschralingsbeheer vervangt de twee kooien die momenteel in het Bargerveen dienst doen. Wij gaan 
ervan uit dat deze in navolging op dit plan dan ook zullen worden wegbestemd. 
Het provinciaal belang is op een voldoende wijze in het plan opgenomen, het plan geeft ons verder 

I tot het maken van opmerkingen. 



Indien het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld mag u ervan uitgaan dat wij geen 
reactieve aanwijzing zullen geven. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 


