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Assen, 30 november 2016 
Ons kenmerk 201602300-00666713 
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Groeneweg 7 

Geacht college, 

Volgens kennisgeving van 19 oktober 2016 ligt m.i.v. 21 oktober 2016 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage het ontwerp-besluit met bijbehorende stukken tot vaststelling van de 
omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Groeneweg 7. De kennisgeving is gelijktijdig met de 
plaatsing langs electronische weg toegezonden aan de betreffende diensten van rijk en provincie. 

In de door provinciale staten vastgestelde Omgevingsvisie Drenthe is pro-actief aangegeven welke 
onderdelen van het ruimtelijke beleid van de provincie van provinciaal belang worden geacht. 
De omgevingsvergunning omvat de uitbreiding van een bestaand bedrijf (akkerbouw en rosékalveren) 
met een stal en kapschuur. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan omdat de 
bouw is voorzien buiten het huidige bouwvlak. In de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de 
aspecten die van provinciaal belang zijn, waaronder landschap en aardkundige waarden. In het 
bestemmingsplan buitengebied is, onder Agrarisch - Grondgebonden 1, het grondgebonden houden 
van rosékalveren toegestaan. In de ruimtelijke onderbouwing wordt door u beoordeeld, zoals in het 
bestemmingsplan buitengebied is aangegeven, dat de tak van rosékalveren ook na uitbreiding een 
grondgebonden activiteit blijft. 

Wij hebben geconstateerd dat het provinciaal belang op een voldoende wijze in het plan is 
opgenomen. 

Bij correspondentie verzoeken wij u tiet zaaknummer 201602300 te vermelden. 
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Indien de ontwerp omgevingsvergunning ongewijzigd wordt vastgesteld mag u ervan uitgaan dat wij 
hiertegen geen verdere stappen zullen ondernemen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602300 te vermeiden. 


