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Betreft advies artikel 3.1.1 Bro: Voorontwerpbestemmingsplan 

"Nieuwe Krim - Nieuwe Krim 8-10 (woning)" 

Geacht college, 

Op 10 augustus 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van 
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het 
voorontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Krim - Nieuwe Krim 8-10 (woning)". 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders 
heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg 
moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke 
rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over 
voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. 

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. 
Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB. 

Nationaal belang 02 /40 : Basiskwaliteit hoofdinfrastructuur 
Buisleidingen 
Zoals u in de toelichting aangeeft, liggen op enige afstand van de nieuwe woning 
aardgastransportleidingen. 

In paragraaf 4.5 van de toelichting geeft u terecht aan dat hierop de circulaire 
"zonering langs hoogdruk aardgastransportleidingen" van 26 november 1984 van 
toepassing is. Voor hogedruk aardgastransportleidingen is echter nieuw beleid en 
nieuwe regelgeving in ontwikkeling. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de 
systematiek zoals die in het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt gebruikt. 
Dit betekent dat voor het plaatsgebonden risico de 10"6 contour moet worden 
berekend en het groepsrisico moet worden verantwoord en in het 
bestemmingsplan vastgelegd. 
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Om inzicht te verkrijgen in eventuele toekomstige knelpunten adviseer ik u het vROM-mspectïe 

invloedsgebied in beeld te brengen en wanneer de woning daarbinnen ligt, de 10"
6
 Directie uitvoering 

contour te bepalen en het groepsrisico te berekenen en eventueel te Regioafdeiing Noord 

verantwoorden. 

Nationaal belang 09: Milieukwaliteit en externe veiligheid 

Geluid 

In de toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan geeft u aan dat de nieuwe 

woning komt te liggen binnen de geluidszone van de weg Nieuwe Krim en dat het 

akoestisch onderzoek in de ontwerpfase aan het bestemmingsplan zal worden 

toegevoegd. 

Ik wil u er op wijzen dat wanneer uit het akoestisch onderzoek blijkt dat een 

hogere waarde vastgesteld moet worden omdat de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, u het ontwerpbesluit voor de hogere 

waarde tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet leggen. Tevens 

zullen eventueel te nemen maatregelen aan de woning geborgd moeten worden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het 

briefhoofd is vermeld. 

Ik vertrouw erop dat u de opmerkingen op een adequate wijze zult verwerken in 

het bestemmingsplan. 

Deelname webenquête 
VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening 

en Milieu. U kunt via een webenquête tot 16 oktober 2010 uw mening geven over 

deze handreiking. VROM hoort graag uw mening en nodigt u uit om de 

webenquête in te vullen. 

In de bijlage treft u een toelichting aan met meer informatie over de webenquête. 

Indien u al heeft deelgenomen, wil ik u bedanken voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 

de wnd. directeur-inspecteur regio Noord, 

Kenmerk 
20100053778-HNI-N 

%
r«Lr ■ 

mr. RJ.M. van den Bogert 
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Assen, 2 september 2010 
Ons kenmerk 34/RO/2010010098 
Behandeld door de heer S. Andela (0592) 36 50 39 
Onderwerp: Voorontwerp Bestemmingsplan Nieuwe Krim, Nieuwe Krim 8-10 (woning) 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp Bestemmingsplan 
Nieuwe Krim, Nieuwe Krim 8-10 (woning). Het plan betreft het toevoegen van een 
woning in het bebouwingslint. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door provinciale staten op 
2 juni 2010) is in het bovengenoemde voorontwerp bestemmingsplan het volgende 
aspect van provinciaal belang. 

Kernkwaliteit landschap 

Advies 
Nieuwe Krim ligt op de overgang van een veenkoloniaal landschap naar een veen-
randontginning. Wegdorpen zijn hier landschappelijk karakteristiek. Het gaat hier om 
een nieuwe woning op een open plek binnen het bestaande lint. De achterkant van 
het perceel wordt nu al landschappelijk afgeschermd door een woonperceel dat hier 
dwars op staat. Het lint wordt dus iets verdicht, maar er worden geen zichtlijnen aan
getast. 
De woning ligt formeel nog in het plan buitengebied, maar in de praktijk volledig bin
nen de bebouwde kom. Vanuit landschappelijk oogpunt vindt er daarom geen ver
slechtering plaats. 

Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u 
ervan uit gaan dat gedeputeerde staten geen reden zal zien om vanuit provinciaal 
belang in te grijpen in de verdere procedure. 

http://www.drenthe.nl


Hiermee is, voor wat betreft de provinciale diensten, voldaan aan het vooroverleg als 
bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. 

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met de heer 
S. Andela, telefoon (0592) 36 50 39 ofs.andela@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten van Drenthe, 
namens deze, 

' ^ f 
dr. P.J. van Eijk, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling a.i. 

cs/coll. 
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