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T.a.v. Mw. B.M. Bruins 
Afdeling ROI, Team Ontwikkeling 
Postbus 30001 
7800 RA Emmen 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Ondenwerp 

10 maart 2016 
2016-15413 
621968 
E.J. van der Kooi 
(050)3164817 
uw e-mailbericht van 2 maart 2016 

Vooroverlegreactie op het voorontwerpbestemmingsplan 
"Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366" 

Geachte mevrouw Bruins, 

U heeft de provincie om een vooroverlegreactie gevraagd met betrekking tot het bovengenoemde plan. 

Het voorontwerp geeft de provincie geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

R.Lander 
Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Groningen 

Sint Jansstraat 4 
9712 JN Groningen 

Posttius 610 
9700 AP Groningen 

Telefoon 
050 316 4911 

www.provindegronlngen.nl 
info@provinciegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstvertening. Dit handvest vindt u op onze wet>site of kunt u opvragen bij de afdeling 
Bestuur. Juridische Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NLB4 ABNA0446 0456 91 / BIC: ABNAN1.2A 



provinciehuis Westerbrink i, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 
(0592) 5655 55 

provincieJ/renthe 

11 ADDOf,.ln . _ Aan: 1 I-APR 20 I 6* O Ü O 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

Assen, 8 april 2016 
Ons kenmerk 201600572-00629284 
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 
ongelijkvloerse kruising N391 - N366. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe landschap van provinciaal belang. 

Advies 
Het plan omvat het mogelijk maken van een ongelijkvloerse kruising vanwege de reconstructie van de 
N391 tot een volwaardige stroomweg. Voor de landschappelijk uitwerking hiervan is in 
gezamenlijkheid de landschapsvisie N391 opgesteld. Deze landschapsvisie heeft in het 
bestemmingsplan vorm gekregen en de aanleg van de landschapsmaatregelen zijn geborgd in het 
plan. 
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, wat ons betreft, 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@drentfie.nl. 

Hoogacfitend, 

Gedeputeerde Staten van Drenttie, 
namens dezen, 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 

mailto:k.blanke@drentfie.nl
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Jantje Kort

Van: Bertina Bruins

Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 08:42

Aan: Jantje Kort

Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-

N366

Wil je deze mail inboeken? 
 

met vriendelijke groet, 

 

Bertina Bruins 

Senior Juridisch Planologisch Medewerker 

 

Gemeente Emmen 

 

Van: Geert Metselaar [mailto:geertmetselaar@vlagtwedde.nl]  

Verzonden: donderdag 3 maart 2016 12:20 
Aan: Bertina Bruins 

CC: Frits de Jonge 

Onderwerp: RE: vooroverleg bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366 

 

Geachte mevrouw Bruins, 

 

Het toegezonden bestemmingsplan is onderdeel van het gezamenlijk opgezette plan voor de reconstructie van de 

genoemde aansluiting en sluit aan op het plan dat voor het gedeelte van Vlagtwedde wordt ontwikkeld. 

 

Het toegezonden voorontwerp geeft ons dan ook geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
  

Namens burgemeester en wethouders, 

 
Geert Metselaar 
Projectleider bestemmingsplannen 
Gemeente Vlagtwedde 
℡ (0599) 320  220  of 06 515 46 210 
� geertmetselaar@vlagtwedde.nl   
�  www.vlagtwedde.nl 
  
Dorpsstraat 1, Sellingen 
Postbus 14 
9550 AA  Sellingen  

 

 

 

 

Van: Bertina Bruins [mailto:B.Bruins@emmen.nl]  

Verzonden: woensdag 2 maart 2016 15:32 
Aan: Geert Metselaar; 'ruimtelijkeplannen@drenthe.nl'; 'info@provinciegroningen.nl'; 'Waterschap Hunze en Aa's 

Veendam'; 'Gijs van den Hengel' 
CC: Frits de Jonge 

Onderwerp: vooroverleg bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366 

 

Geachte heer, mevrouw, 
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In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bieden wij u hierbij het 
voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366” aan. De bijlagen zijn niet 
toegevoegd vanwege de grootte, maar via dit mailadres opvraagbaar. 
 
Ter informatie, een deel van de kruising ligt op het grondgebied van gemeente Vlagtwedde. Het bestemmingsplan 

“Weg Veendam – Ter Apel” is door gemeente Vlagtwedde op 16 februari 2016 verzonden.    

 
Uw reactie met betrekking tot het concept- ontwerpbestemmingsplan zien wij graag binnen 4 weken, dus uiterlijk 8 
april 2016,  met belangstelling tegemoet. Indien u binnen deze termijn niet heeft gereageerd gaan wij er vanuit dat u 
zich kunt vinden in het voorontwerpbestemmingsplan.  
Met vriendelijke groet, 
 
Mw B.M. Bruins 
Gemeente Emmen, 
Afdeling ROI, 
Team Ontwikkeling, 
tel. 0591-685339. 
 
 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en 

gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en 

ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan via e-mail op de hoogte stellen.  



4)  BRANDWEER 
Drenthe 

Gemeente Emmen 
t.a.v. mevrouw Bruins 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

Brandweerdistrict ZuidOost 
Nijbracht 43a 
7821 CB EMMEN 
brandweeradvies@vrd.n1 
www.vrd.n1   

   

ons kenmerk 
	

uw kenmerk 
	

datum 
U160198 
	

email 2 maart 2016 
	

5 april 2016 

inlichten bij 
	

telefoonnummer 	 email 
Gijs van den Hengel 
	

06-52490041 
	

gijs.vandenhengel@vrd.n1 

onderwerp 
Advies "buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366" 

Geachte mevrouw Bruins, 

U stuurde ons op 2 maart 2016 een aanvraag omgevingsvergunning voor het vooroverleg bestemmingsplan 
"Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366". In deze brief leest u ons advies. 

Advies 
Middels figuur 4-7 en 4-8, in de "toelichting versie 2 van 26 februari 2016", is de nieuwe route duidelijk 
weergegeven. Vanuit de brandweer gezien zijn er geen nadere opmerkingen of aanvullingen t.a.v. de tekst 
zoals bij hoofdstuk 3.3. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen, de contactgegevens vindt u 
boven aan deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Gijs \) n den Hengel, 
Specialist risicobeheersing Drenthe 

Brandweer Drenthe  is  onderdeel van 

Veiligheidsregio 
Drenthe 


