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1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro 
 

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal 

OZ 1” naar de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartners verzonden. 

In dit geval is op 26 maart 2020 provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s , EOP van Emmer-Compascuum, RUD 

Drenthe en de Veiligheidsregio Drenthe (brandweer) op de hoogte gebracht. In het kader van het overleg hebben wij een 

reactie terug ontvangen van Provincie Drenthe, RUD  en de brandweer.  

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.  

 

1. Provincie Drenthe 
1a. De provincie geeft aan dat er geen provinciaal belang is gemoeid omdat sprake is van de omzetting van een 

bedrijfswoning in een particuliere woning. 

1b. Het bestemmingsplan zal verder in procedure worden gebracht. 

1c. Voor kennisgeving aangenomen. 

 

2. VRD (brandweer) 
2a. De VRD kan instemmen met het bestemmingsplan, wijzigingen worden doorgevoerd in de tekst van de toelichting.  

In paragraaf 4.3.2 punt 2 dient te worden aangepast. 

2b. In paragraaf  4.3.2 zal de aangeleverde tekst worden doorgevoerd. 

2c. Paragraaf  4.3.2 wordt aangepast. 

 

3. RUD Drenthe 
3a. De beschrijving van externe veiligheid en fysieke veiligheid liggen dicht bij elkaar. Fysieke veiligheid gaat namelijk 

verder dan externe veiligheid en kan betrekking hebben op brandveiligheidsaspecten, crisisbeheersing en 

rampenbestrijding 

3b. De titel van het hoofdstuk zal in dit geval worden aangepast. Immers, het bestemmingsplan omvat de omzetting 

van een bedrijfswoning in een particuliere woning. 

3c. De titel van paragraaf 4.3 en subparagraaf 4.3.1. zijn voor deze situatie aangepast. 

 

 

  



2. Kopie reacties 
 

 



provincie^ren\\\e~7c>è

Geacht college,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen.

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

Het plan omvat het omzetten van de bestemming van de bedrijfswoning in een vrijstaande woning 
conform het huidige, particuliere, gebruik.
Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

In het kader van het overleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, heeft u ons 
college om een reactie gevraagd over het voorontwerp-Bestemmingsplan Verlengde Scholtenskanaal, 
Emmer-Compascuum.

Hiermee is, wat ons betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke 
ordening.

J. de Boer,
Teammanager Ruimte, Energie en Wonen

Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er daarom vanuit 
gaan dat Gedeputeerde Staten geen reden zal zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de 
verdere procedure.

www.drenthe.nl
059^-36 55 55

Assen, 22 april 2020
Ons kenmerk 202001065-00880334
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 36 58 97
Onderwerp: bestemmingsplan Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal

Aan:
Gemeente Emmen
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

000039
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Gemeente Emmen 

t.a.v. mevrouw Bruins 

Postbus 30001 

7800 RA  EMMEN 

Veiligheidsregio Drenthe 

Postbus 402 

9400 AK  ASSEN 

brandweeradvies@vrd.nl 

www.vrd.nl 

 

 

ons kenmerk 

U200736 

uw kenmerk 

 

datum 

02 April 2020 
 
inlichten bij 

Gijs van den Hengel 

 
telefoonnummer 

06-52490041 

 
email 

gijs.vandenhengel@vrd.nl 
  
onderwerp 

Emmen voorontwerpbestemmingsplan "Emmer-Compascuum, 

 

 

Geachte mevrouw Bruins, 

 

Op 26 maart stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd 

bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies. 

 

De toetsing 

Verzoek tot aanpassing van paragraaf 4.3.2 2e punt in onderstaand: 

Op grond van de Wet op de veiligheidsregio’s (okt. 2010) is de Veiligheidsregio  Drenthe, in geval 

van calamiteit, verantwoordelijk voor het waarschuwen en alarmeren van de bevolking door middel 

van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem[1]. Als gevolg van deze taak zijn binnen de 

gemeente sirenes geplaatst op een zodanige wijze dat een optimale dekking gerealiseerd is binnen 

de gemeente. De locatie valt binnen de dekking van het WAS-systeem. 

 

De sirenes die elke eerste maandag van de maand precies om 12:00 uur overal in het land loeien 

als test, is de verwachting dat deze op den duur verdwijnen. Dit vanwege het gegeven dat de 

minister J&V voornemens is tot uitfasering van dit systeem. Hierover is nog geen definitief besluit 

genomen maar verwachting is dit najaar 2020 een besluit genomen kan worden of het WAS per 1 

januari 2022 wordt uitgefaseerd. Dit was voorheen januari 2020. 

 

In de toekomst wordt bij grote rampen alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, 

geluidswagens, NL-Alert en sociale media. Het voordeel van deze communicatiemiddelen is dat ze 

veel gerichter kunnen worden ingezet. “Daardoor weten mensen niet alleen wat er aan de hand is, 

maar ook wat ze op dat moment het beste kunnen doen'', aldus het ministerie. 

 

 

 

                                                
[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/12/tk-uitfasering-van-het-

waarschuwings-en-alarmeringssysteem 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/12/tk-uitfasering-van-het-waarschuwings-en-alarmeringssysteem
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/12/tk-uitfasering-van-het-waarschuwings-en-alarmeringssysteem


Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens 

vindt u bovenaan deze brief. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe, 

 

 

 

Team Risicobeheersing 
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

donderdag 26 maart 2020 14:50

RE: voorontwerpbestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde 

Scholtenskanaal"

Hallo , 

Ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen. Dit is ook al terecht in de toelichting vermeld. 

Ik heb één opmerking ten aanzien van de toelichting. Het deel dat gaat over externe veiligheid wordt in de 

toelichting weggeschreven onder Fysieke veiligheid. De onderwerpen die hier in de toelichting zijn genoemd hebben 

alleen betrekking op externe veiligheid. 

Als extra paragraaf zou fysieke veiligheid kunnen worden toegevoegd. 

Fysieke veiligheid gaat namelijk verder dan externe veiligheid en kan betrekking hebben op 

brandveiligheidsaspecten, crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur externe veiligheid 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
Team Advies 

Postbus 1017  t      
9400 BA  Assen     m    
bezoekadres   
adres Raadhuisplein 1 Emmen 
adres Westerbrink 1 Assen 

Van: 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 14:29 

Aan: '

Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal" 

Geachte heer, mevrouw, 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening sturen wij u het 

voorontwerpbestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal" toe. 

Uw reactie met betrekking tot het concept- ontwerpbestemmingsplan zien wij graag binnen 8 weken met 

belangstelling tegemoet. Indien u binnen deze termijn niet heeft gereageerd gaan wij er vanuit dat u zich kunt 

vinden in het concept-ontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan "Emmer-Compascuum, 

Verlengde Scholtenskanaal" heeft het nummer “IMRO.0114.2020009 -B301” . 

Met vriendelijke groet, 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
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