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1. INLEIDING 

Conform de gemeentelijke inspraakverordening is de gelegenheid geboden 
om een inspraakreactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan 
Ter Apelervenen. Daartoe heeft het plan gedurende 6 weken ter inzage ge-
legen. Van de mogelijkheid tot inspreken is geen gebruik gemaakt. 
 
Tevens is het plan, in overeenstemming met artikel 3.1.1. van het Besluit 
op de ruimtelijke ordening, toegezonden aan een aantal vaste overleg- en 
adviesinstanties. In dit kader zijn een viertal overlegreacties binnengeko-
men. In hoofdstuk 2 van deze nota zijn de overlegreacties samengevat en 
voorzien van een beantwoording. De overlegreacties zijn opgenomen als 
bijlage bij deze nota. 
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2. OVERLEG 

In het kader van het vooroverleg zijn door de volgende instanties reacties 
ingediend: 
A. Provincie Groningen 
B. VROM-inspectie 
C. Gemeente Borger-Odoorn 
D. Regionale Brandweer Groningen 
 
De reacties zullen onderstaand worden samengevat en worden voorzien 
van een reactie. Indien een reactie leidt tot wijzigingen van het bestem-
mingsplan is dat bij de reactie aangegeven. 
 
A. Provincie Groningen 
 
Opmerking 
De Provincie geeft aan dat ondertussen het nieuwe Omgevingsplan van 
kracht is en dat de nieuwe Omgevingsverordening ook binnenkort zal wor-
den vastgesteld. Deze kaders vormen dan ook het toetsingskader voor het 
provinciale belang. 
 
Reactie en aanpassing 
De gemeente is bekend met de vernieuwde beleidskaders en zal hiernaar 
verwijzen in het hoofdstuk beleid. 
 
Opmerking 
De N366 maakt onderdeel uit van het (toekomstige) provinciale basisnet 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aangezien op korte afstand van de 
weg kwetsbare functies zijn gelegen, is een verantwoording van het 
groepsrisico aan de orde. De provincie beveelt aan om hierbij de regionale 
brandweer om een advies te vragen. Ook wordt verzocht de externe veilig-
heidsrisico’s van een nabijgelegen hogedruk aardgasleiding in beeld te 
brengen. 
 
Reactie en aanpassing 
In de toelichting op bestemmingsplan zal aandacht worden besteed aan het 
groepsrisico. De regionale brandweer heeft in het kader van het voorover-
leg gereageerd op het bestemmingsplan. Haar advies wordt meegenomen 
in de afweging ten aanzien van het groepsrisico. Ook de risico’s ten aan-
zien de bedoelde hogedruk aardgasleiding. 
 
Opmerking 
Aangegeven wordt dat op het terrein in het verleden een bodemsanering 
heeft plaatsgevonden, maar dat er mogelijk nog ernstige verontreinigingen 
aanwezig zijn. Aanbevolen wordt om in het plan op te nemen dat vooraf-
gaand aan (toekomstige) nieuwe ontwikkelingen een bodemonderzoek 
dient plaats te vinden. 
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Reactie en aanpassing 
In de toelichting zal worden aangegeven dat het plangebied kan worden 
aangemerkt als verdachte locatie en dat bij toekomstige ruimtelijke ontwik-
kelingen een bodemonderzoek noodzakelijk is.  Inmiddels heeft hernieuwd 
bodemonderzoek plaatsgevonden voor de uitbreidingslocatie.  
De toelichting is hierop aangevuld. 
 
B. VROM-inspectie 

 
Opmerking 
De VROM-inspectie geeft aan dat het bestemmingsplan geen aanleiding 
geeft tot het maken van opmerkingen. 
 
Reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
C. Gemeente Borger-Odoorn 
 
Opmerking 
De gemeente Borger-Odoorn geeft aan zich te kunnen vinden in de inhoud 
van het bestemmingsplan en heeft geen verdere opmerkingen. 
 
Reactie 
Deze overlegreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
D. Regionale Brandweer Groningen 
 
Opmerking 
De regionale brandweer heeft het plan beoordeeld op het aspect externe 
veiligheid en gaat daarbij in op het groepsrisico. Aangegeven wordt dat van 
een aantal risicobronnen alleen het invloedsgebied van de N366 reikt tot 
het plangebied. Dit maakt de beoordeling van het groepsrisico noodzake-
lijk.  
 
Het Steunpunt externe veiligheid heeft in een risicoberekening (RBM-II) 
aangetoond dat het huisvesten van extra personen in de Tijdelijke Nood 
Voorziening (TNV) niet leidt tot een significante toename van het groepsri-
sico of tot overschrijding van de oriënterende waarde. Een uitgebreide ver-
antwoording is zodoende niet noodzakelijk. De beoordeling van bereik-
baarheid, bluswatervoorzieningen en zelfredzaamheid wordt wel noodzake-
lijk geacht. 
 
Reactie 
Ten aanzien van de bereikbaarheid, zelfredzaamheid en bluswatervoorzie-
ningen wordt de toegezonden informatie overgenomen. Verder wordt deze 
opmerking voor kennisgeving aangenomen. 
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Opmerking 
Ten aanzien van de bereikbaarheid van het plangebied geldt dat de op-
komsttijd minder dan 8 minuten bedraagt. Het gebied is in voldoende mate 
tweezijdig bereikbaar via de Nulweg en de Westerstraat. 
 
Ten aanzien van de bluswatervoorzieningen geldt dat er onvoldoende (se-
cundaire) bluswatervoorzieningen aanwezig zijn om grote incidenten te 
kunnen bestrijden. 
In het kader van zelfredzaamheid geldt dat er in het plangebied geen ver-
minderd zelfredzame personen worden gehuisvest. Wel is er voor een deel 
van het gebied sprake van onvrijwillig verblijf. Dit verblijf vindt echter plaats 
buiten het invloedsgebied. 
 
Op grond van het bovenstaande wordt geadviseerd secundaire blusvoor-
zieningen langs de N366 te realiseren,  bijvoorbeeld door het verbreden 
en/of uitdiepen van de bestaande sloot. 
 
Reactie  
De bovenstaande beoordeling zal worden opgenomen in de toelichting van 
het bestemmingsplan. De voorgestelde aanpassing van secundaire blus-
voorzieningen kan niet binnen het bestemmingsplan worden geborgd, maar 
zal in overleg met de Regionale Brandweer worden opgepakt.  
Over de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, vindt aan-
vullende advisering plaats door het Steunpunt Exte rneVeiligheid en de 
Regionale brandweer. 
Gelet op de resultaten wordt de verantwoording van het groepsrisico vol-
doende geacht. 
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