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Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro. 
 

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)” 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 

2. Enexis Netbeheer Tweede 

Bokslootweg 1, 

7821 AS Emmen 

Dhr. J. Wesseling 

3. Tennet TSO B.V. Postbus 718, 

6800 AS Arnhem 

Mw. M.J. ter Maat 

4. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Postbus 1017, 

9400 BA Assen 

Dhr. H. Zwiers 

 

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 eventuele doorvertaling ervan in het bestemmingsplan.  

Met A1, B2 etc. wordt gewerkt wanneer er meerdere aspecten worden genoemd in de vooroverlegreactie.    

 

 

1 Provincie Drenthe 

1A  Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied en heeft geen hoge waarde en cultuurhistorie. De 

provincie heeft geen opmerkingen. 

1B De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

1C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

2 Enexis Netbeheer 

2A Enexis Netbeheer ziet geen aanleiding om extra voorzieningen te treffen vanwege de aanwezigheid van 

voldoende capaciteit in de huidige netsituatie voor gas en electra. 

2B  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

2C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

3 Tennet TSO B.V. 

3A Binnen de grenzen van dit plan heeft Tennet noch bovengrondse-, noch ondergrondse 

hoogspanningsverbindingen in beheer. Tennet heeft dan ook geen opmerkingen op genoemd plan en en 

wensen ons veel succes bij de verdere uitwerking hiervan.  

3B  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

3C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 
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4 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Team Advies 

4A de RUD geeft aan dat het plan voor het aspect externe veiligheid niet relevant is. Er zijn geen bronnen 

die op het plangebied van invloed zijn. 

4B De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.    

4C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


