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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, woning Voorreep naast 71” 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. Dorpsraad Erica Ericasestraat 54, 

7887 GB Erica 

Dhr. W. van Dooren 

2. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Postbus 28000, 

9400 HH Assen 

Dhr. P.J. de Bos 

3. WMD Drinkwater B.V. Postbus 18, 

9400 AA Assen 

Dhr. R. Keyner 

4. Tennet TSO B.V. Postbus 718, 

6800 AS Arnhem 

Mw. M.J. ter Maat 

5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Postbus 1017, 

9400 BA Assen           

Dhr. H. Zwiers 

6. Brandweer Drenthe Nijbracht 43a, 

7821 CB Emmen          

Dhr. G. van den Hengel              

 

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 Dorpsraad Erica 

1A  De Dorpsraad geeft aan mee te gaan met het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan, mits er 

geen verdere bebouwing voor bewoning in het verlengde van voorgestelde bewoning naast Voorreep 71 

in de toekomst zal plaats vinden. Dit laatste gezien in het licht dat de Dorpsraad Erica het gebied ziet als 

groen- en recreatiegebied waar zij liever hiervan uitbreiding zien dan verkleining. Omdat uitbreiding 

van bewoning plaatsvindt op een al bestaand particulier terrein, heeft dit volgens de Dorpsraad Eric 

geen consequenties. 

1B De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

1C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

2 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

2A Vanuit de NAM zijn er geen op- of aanmerkingen op deze ontwikkeling. De wijzigingen hebben geen 

invloed op NAM belangen of –infrastructuur. 

2B  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

2C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

3 WMD Drinkwater B.V. 

3A De WMD Drinkwater B.V. geeft als reactie aan geen bezwaar met de toekomstige uiotvoering van het 

project te hebben. In het bestemmingsplan liggen momenteel geen leidingen van het bedrijf.   

3B  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   

3C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 
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4 Tennet TSO B.V. 

4A Uit toetsing van Tennet blijkt dat in het plangebied noch bovengrondse- noch ondergrondse 

verbindingen van TenneT zijn gelegen. TenneT heeft dan ook geen opmerkingen met betrekking tot het  

  voorontwerpbestemmingsplan. 

4B De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.    

4C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

5 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Team Advies 

5A De RUD geeft aan dat binnen en nabij het plan geen risicobronnen aanwezig zijn die van invloed zijn op 

de locatie. De locatie ligt wel binnen een effectgebied van een zwembad, maar deze is niet van belang 

voor het plan. Verder ligt de planlocatie op meer dan 200 meter vanaf de A37 en is hierdoor evenmin 

van belang voor externe veiligheid. Conclusie: Het aspect externe veiligheid is niet van belang voor dit 

plan. 

5B De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.    

5C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

  

6 Brandweer Drenthe 

6A Het plangebied is getoetst op diverse onderdelen zoals externe veiligheid, inrichting en ontwikkeling, 

verantwoording groepsrisico, hoogspanningsleidingen en Mercalli-zones. Ten aanzien van dit plan zijn 

geen specifieke te treffen maatregelen in het kader van Fysieke en Externe Veiligheid.  

6B De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6C Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


