
Gemeente Emmen 
23-03-18 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota van beantwoording behorende bij  

bestemmingsplan Parapluplan, Standplaatsen 
 





Gemeente Emmen 
23-03-18 

Nota van beantwoording  3 
Bestemmingsplan Emmen, Standplaatsen 

Inhoudsopgave 
 

1 ......................................................................................................................................................... 1 

1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro .............................................................................................................. 4 

1.1 Uitkomsten overleg ex. artikel 3.1.1 Bro ............................................................................................ 4 

 



Gemeente Emmen 
23-03-18 

Nota van beantwoording  4 
Bestemmingsplan Emmen, Standplaatsen 

1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro 
In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “ Emmen, standplaatsen” naar de wettelijk verplichte 

en andere door de gemeente erkende overlegpartners verzonden. Tevens hebben de bij de gemeente bekende 

standplaatshouders het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen. 

In het kader van het overleg hebben wij reacties terug ontvangen van de volgende overlegpartners: 

1.  Provincie Drenthe Postbus 122, 9400 AC Assen Dhr. A.J. Anema 
2.  Waterschap Hunze en  AA Postbus 195,  9640 AD 

Veendam 
Dhr. W. Heijnen 

3.  Van der Valk, Hotel Emmen Verlengde Herendijk 50  
7833 JD  
Nieuw Amsterdam 

Dhr. T. Duivenvoorden 

4.  Hollands glorie  Dhr.   
 
Deze reacties zijn  in hoofdstuk 1.1 uitkomsten overleg verwoord en beantwoord. 
 

1.1 Uitkomsten overleg ex. artikel 3.1.1 Bro 
 

1 Provincie Drenthe  

1 A. In de reactie van Gedeputeerde Staten wordt aangegeven dat op basis van de Omgevingsvisie Drenthe 

is gebleken dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. Indien het plan in 

overeenstemming met het voorontwerp in procedure wordt gebracht, is er geen reden om vanuit 

provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.   

1 B. Wij nemen de reactie van Gedeputeerde Staten ter kennisgeving aan. 

 

 

2 Waterschap Hunze en Aa 

2 A. Het waterschap  geeft in haar reactie aan dat zij ten aanzien van het plan geen inhoudelijke 

opmerkingen hebben, wel dat de plaatsnaam Klazienaveen op meerdere  plaatsen foutief staat 

geschreven.   

2 B. Wij nemen de reactie van het waterschap ter kennisgeving aan en corrigeren de foutieve spelling . 

 

 

3 Van der Valk, Hotel Emmen 

 

3 A. In de reactie van Dhr. Valk wordt aangegeven dat het vooroverlegplan conform reeds eerder 

besproken beleidskaders is opgesteld.   

3 B. Wij nemen de reactie van Van der Valk,  Hotel Emmen ter kennisgeving aan. 

 

4 Dhr.  

 

4 A. Het bezwaar richt zich voornamelijk op het feit dat het voor ons onduidelijkheid is waar en welke 

standplaatsen voor ons als zogenaamd onbepaalde tijd zijn toegewezen.  

4 B. N.a.v. de email van dhr. Vos  bleek dat de standplaats in de nabijheid van Albert Heijn miste op de 

verbeelding deze is toegevoegd op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. 
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