
Nota van beantwoording vooroverlegreacties voorontwerpbestemmingsplan 
 “Emmen, Centrum-Oost Bendienplein” 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Emmen, Centrum-Oost Bendienplein” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0114.18025-0002 ‘’ is in het kader van het wettelijke vooroverleg voorgelegd aan de 
provincie Drenthe, aan ProRail en aan de Veiligheidsregio Drenthe.  
 
De vooroverlegreacties zijn openbaar. Maar op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wpb) moeten de namen en adressen van indieners, als het geen bedrijven of instellingen zijn, in vrij 
toegankelijke digitale documenten worden geanonimiseerd. Echter gaat het hier om ingediende 
inspraakreacties van bedrijven of instellingen. De ingediende vooroverlegreacties zijn als bijlage bij 
deze Nota van beantwoording opgenomen.  
 
In deze Nota van Beantwoording zijn de vooroverlegreacties samengevat weergegeven (A). Daarna is 
op de zienswijze ingegaan (B). Vervolgens is aangegeven of de vooroverlegreactie wel of niet heeft 
geleid tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan (C). 
 
Provincie Drenthe 
A1. De provincie Drenthe heeft kennis genomen van het voorontwerpbestemmingsplan en de 

mogelijkheid die het is geboden om in het kader van het wettelijke vooroverleg te mogen 
reageren op het ingediende voorontwerpbestemmingsplan.  

 
B1. De provincie heeft aangegeven dat de locatie zich bevindt binnen door de provincie als 

‘bestaand stedelijk' aangemerkt gebied en dat de woningbouw past binnen de gemeentelijke 
woonvisie. Het plan geeft de provincie geen reden tot het maken van op- of aanmerkingen. 

  
C1. De zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het voorontwerp-bestemmingsplan 

naar het ontwerpbestemmingsplan.   
 
ProRail 
A2. Vanuit ProRail is aangegeven dat in de paragraaf over geluid, verwoord in paragraaf 5.4.4, 

onvoldoende in is gegaan op het geluid afkomstig van het nabijgelegen 
spoorwegemplacement en heeft verzocht dit aspect nader uit te werken.    

 

B2.  In het kader hiervan is een akoestisch onderzoek ontvangen die door onderzoeksbureau 

Witteveen & Bos is uitgevoerd en die nader ingaat op het onderdeel geluid afkomstig van het 

spoorwegemplacement. De resultaten ervan zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan in 

paragraaf 3.4.4.2. Het ontvangen akoestisch onderzoek is als bijlage 7 bij het 

ontwerpbestemmingsplan gevoegd. 
 
C2 De vooroverlegreactie heeft geleid tot een aanvulling van het aspect geluid afkomstig van het 

spoorwegemplacement in paragraaf 3.4.4.2.  

 

 
A3. ProRail heeft aangegeven dat in het kader van het aspect Trillingen in de regels van het 

ontwerpbestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen zou moeten worden 
die ertoe strekt dat voordat er gebouwd gaat worden eerst onderzoek naar trillinghinder moet 
worden uitgevoerd. 

 
B3.  Naar aanleiding van de ingediende vooroverlegreactie is door onderzoeksbureau DGMR een 

onderzoek naar mogelijke trillinghinder uitgevoerd. Als resultaat van het uitgevoerde 
onderzoek is gebleken dat er momenteel geen nadelige gevolgen voor het bestemmingsplan 
gelden vanuit trillingen afkomstig van het spoorwegemplacement. Ook is er, omdat het 
onderzoek is uitgevoerd, geen voorwaardelijke verplichting meer nodig in de regels. De 
uitkomsten van het trilling-onderzoek zijn voorgelegd aan ProRail en deze kan zich vinden in 
het uitgevoerde onderzoek.  

 



C3.  De resultaten van het trilling-onderzoek zijn opgenomen in paragraaf 3.4.6 van de toelichting 
van het ontwerpbestemmingsplan. Het onderzoekrapport is als bijlage 8 bij het 
ontwerpbestemmingsplan opgenomen.  

 
Veiligheidsregio Drenthe 
A4. De VRD heeft per brief van 15 oktober 2019 gereageerd op het 

voorontwerpbestemmingsplan. Vanuit de VRD zijn enkele aanbevelingen gedaan richting het 
bevoegd gezag om de ontwikkelaar te informeren met enkele adviezen die te maken hebben 
met het brandaandachtsgebied vanuit het spoor. 

 
B4. Deze aanbevelingen zijn in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen in paragraaf 3.3.1.6. 

Door het opnemen van deze paragraaf is ook de ontwikkelaar hierin geïnformeerd. 
 
C4. Als gevolg van de vooroverlegreactie van de VRD is paragraaf 3.3.1.6 nader uitgewerkt en 

aangevuld.   
 



Bijlage Vooroverlegreactie provincie Drenthe 
 

 



Bijlage Vooroverlegreactie ProRail 

 



Bijlage Vooroverlegreactie Veiligheidsregio Drenthe 

 

 



 

 



 



 



 



 



 


