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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Ten zuidwesten van het dorp Erm ligt het recreatiepark Ermerstrand. Dit 
park, dat ontstaan is rond een voormalige zandwinning, biedt diverse vor-
men van dag- en verblijfsrecreatie. Een belangrijk aspect hierbij zijn de ho-
recagelegenheden. Nabij de receptie van de camping ligt het hart van de 
dagrecreatie voor het park. Hier bevinden zich enkele “plazagebouwen” 
waarin diverse horecafunctie gevestigd zijn. Momenteel zijn deze gebou-
wen planologisch niet juist geregeld. Het voorliggende bestemmingsplan 
voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de plazagebouwen. 
  
Het plangebied ligt in het zuidwesten van het recreatieterrein. De begren-
zing is bepaald aan de hand van het vigerende bestemmingsplan. In figuur 
1 is de ligging van het plangebied gevisualiseerd. 
 

 
 

Figuur 1. De ligging van het plangebied 

1.   2. Planologische regeling 

Het perceel valt onder de regeling van het bestemmingsplan Recreatieter-
rein Ermerstrand 1999 (door de gemeenteraad vastgesteld op 13 februari 
2001). In dit bestemmingsplan is op de onderhavige gronden de bestem-
ming “Recreatie” met de nadere aanduiding “dagrecreatie” gelegd. De af-
gebrande bebouwing had al vele jaren een horecafunctie. Deze functie 
wordt overgeheveld naar de nieuwbouw. 
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1.   3. Leeswijzer 

De toelichting op het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofd-
stuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet, waarin wordt ingegaan op de 
provinciale en gemeentelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van het 
plangebied. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele 
aspecten van het plangebied en de voorgenomen ontwikkeling. Hoofdstuk 
4 behandelt vervolgens de verantwoording ten aanzien van de omgevings-
aspecten die van belang zijn voor het bestemmingsplan. Hoofdstuk 5 gaat 
kort in op de juridische regeling van het bestemmingsplan, waarna in 
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het 
plan. Het laatste hoofdstuk schetst de bestemmingsplanprocedure. 
 
 
 
 



094828 blz 3 
 

 
 
Bestemmingsplan Recreatieterrein Ermerstrand - Plazagebouwen  Buro Vijn BV 

2. BELEIDSKADER 

2.   1. Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan 
Het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe is verwoord in het Provinci-
aal Omgevingsplan (POPII, 2004). Met betrekking tot recreatie en toerisme 
heeft de provincie hierin een aantal beleidsuitgangspunten genoemd. 
 
Het belang van toerisme voor Drenthe is aanzienlijk. Recreanten kennen in 
het algemeen een relatief hoog bestedingsniveau. De sector levert een bij-
drage aan de instandhouding van voorzieningen in de kernen en daarmee 
de vitaliteit van het platteland. De doelstelling is het verbeteren van de posi-
tie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt en het kwalitatief en 
kwantitatief op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de recreatie-
mogelijkheden. Het Ermerstrand is in het POPII aangewezen voor “Inten-
sieve of grootschalige dagrecreatie” en als “Zwemplas”. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan legt de uitgebreide verblijfsrecreatieve 
functie binnen het bestaande recreatieterrein vast. Van een feitelijke func-
tieverandering is geen sprake. Het initiatief past hiermee binnen het provin-
ciaal beleid, zoals beschreven in het Provinciaal Omgevingsplan van de 
provincie Drenthe. 

2.   2. Gemeentelijk beleid 

Welstandsnota 
Het welstandsbeleid van de gemeente Coevorden is verwoord in de  
Welstandsnota 2009 gemeente Coevorden. In deze nota zijn een aantal cri-
teria met betrekking tot de uitstraling van het perceel en de bebouwing ge-
steld.  
 
Voor recreatieterreinen is een afzonderlijk welstandsgebied ontwikkeld. De 
vormgeving en oriëntatie van de bebouwing is relatief vrij. Het wensbeeld is 
dat de bebouwing zo min mogelijk opvalt in het landschap en de bouwmas-
sa dient te passen binnen de schaal van het terrein. De oorspronkelijk ar-
chitectonische kwaliteit van de bebouwing moet minimaal gehandhaafd 
worden. 
 
Het uitgangspunt voor het geheel is dat aangesloten wordt bij het wens-
beeld. Het bouwplan dient vergezeld te gaan met een definitief positief wel-
standsadvies. 
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3. PLANBESCHRIJVING 

Het Ermerstrand is een grootschalig recreatiepark met een oppervlakte van 
80 hectare, waarvan 40 hectare water. Het park ligt in het natuur- en recre-
atiegebied Ermerzand, dat is vernoemd naar het typische esdorp Erm, dat 
op korte afstand vanaf het park ligt. 
 
Het recreatiepark is ontstaan rond een zandwinning, die het meer en de 
stranden heeft gevormd. Het park kent diverse vormen van zowel dag- als 
verblijfsrecreatie, waaronder een horecafunctie. Deze horecafunctie omvat 
een restaurant, een café en een club. Deze functies vinden deels in de bui-
tenlucht, op terrassen en deels inpandig plaats. 
 
Een belangrijk onderdeel van de horeca in het park is door brand verwoest. 
Het gaat om enkele gebouwen aan het zuidwestelijke strand waarin een 
restaurant en (nog niet in gebruik zijnd) hotel waren gevestigd. Deze functie 
verhuist naar de plazagebouwen. 
 
Een luchtfoto van het perceel is weergegeven in figuur 2. Deze afbeelding 
is genomen vóór de bouw van de nieuwe bebouwing die ook door de brand 
is verwoest. 
 

 
Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 
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Het voorliggende bestemmingsplan is bedoeld om een juridische regeling 
voor de plazagebouwen te bieden. Een overzicht van de onderhavige ge-
bouwen is weergegeven in figuur 3.  
 
De plazagebouwen hebben een flauwe helling en waar deze aan elkaar 
gekoppeld zijn, zelfs een plat dak. Het vigerende bestemmingsplan legt een 
dakhelling van 30 graden vast. Bovendien is de zelfstandige horeca niet 
planologisch vastgelegd. 
 
De dakhelling wordt vrij gelaten. Bouwplanning dienen aan de welstand te 
worden getoetst, waarmee voldoende ruimtelijke inpasbaarheid van toe-
komstige bouwplannen wordt gewaarborgd. Het gebruik van de gronden 
door een restaurant en door cafetaria wordt ook mogelijk gemaakt. 
 

 
Figuur 3. Schematische inrichting 

 
Met betrekking tot parkeren wordt opgemerkt dat de parkeergelegenheid 
geheel op eigen terrein plaatsvindt. Hiervoor zijn enkele parkeerterreinen 
aangelegd. Er is in de huidige situatie geen sprake van een parkeerknel-
punt. 
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4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

4.   1. Geluid 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder van kracht. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voor-
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst.  
 
Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone 
heeft waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij on-
derscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluids-
gevoelige gebouwen anderzijds. Woningen zijn geluidsgevoelige gebou-
wen. Als geluidsgevoelige gebouwen binnen een zone behorend bij een 
zoneplichtige weg worden geprojecteerd bij een bestemmingsplanpro-
cedure, dient door middel van akoestisch onderzoek te worden aangetoond 
dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wegen waar 
deze zone in principe niet geldt, zijn:  
• wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
Binnen het plangebied worden geen wegen geregeld en de wegen in de di-
recte nabijheid van het plangebied zijn uitsluitend ter ontsluiting van het re-
creatieterrein. Bovendien is de dagrecreatieve functie niet geluidsgevoelig. 
Er zullen als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan geen strij-
digheden met de Wgh ontstaan. Aanvullend akoestisch onderzoek kan 
derhalve achterwege blijven. 

4.   2. Milieuzonering 

Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem “Bedrijven en milieuzone-
ring” ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Deze lijst is opgesteld uitgaande 
van de standaardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De lijst is onderverdeeld in bedrijfsklassen en bedrijfstypen. Af-
hankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieu-
hinder (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie) kunnen veroorzaken, 
kent de lijst aan de bedrijven een milieucategorie toe. Naarmate de milieu-
hinder toeneemt, loopt de milieu-indeling op van 1 t/m 6, met bijbehorende 
richtlijnafstanden tot een “rustige woonwijk” of een “gemengd gebied”. 
 
Voor zwaardere horeca, zoals cafés, geldt een richtlijnafstand van 50 meter 
ten opzichte van gevoelige functies, zoals woningen. De afstand van het 
plangebied tot de dichtstbijzijnde woningen van derden is ruim 500 meter. 
Er wordt dan ook ruimschoots aan de milieuzonering voldaan. Het plange-
bied maakt deel uit van een bestaand recreatieterrein. De grens van het 
gehele terrein blijft ongewijzigd. Vanuit de milieuzonering bestaan dan ook 
geen belemmeringen voor het voorliggende bestemmingsplan. 
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4.   3. Bodem 

Voor het onderhavige project geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt 
is voor de toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te worden gesig-
naleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten de sa-
neringsmaatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet 
bodembescherming dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig 
zijn. 
 
Het plangebied heeft momenteel een recreatiefunctie. Deze functie zal ook 
in de toekomst behouden blijven. Daarnaast worden er geen ingrepen in de 
bodem voorgesteld. In verband met de bouw van een recreatiegebouw, wat 
los staat van dit bestemmingsplan, is een bodemonderzoek1

4.   4. Water 

) uitgevoerd. 
De conclusie van dit onderzoek luidt dat er uit milieuhygiënische overwe-
gingen in relatie tot de bodemkwaliteit geen belemmeringen ten aanzien 
van de beoogde gebruiksmogelijkheden bestaan. Een bodemonderzoek 
kan dan ook achterwege blijven. 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden 
toegepast. Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf 
moeten bevatten. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informe-
ren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkun-
dige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het kader van de water-
toets is vanaf 1 november 2003 wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro).  
 
Een belangrijk aspect bij het bepalen van de invloed van een plan op de 
waterhuishouding is de toename van het verharde oppervlak. Het verharde 
oppervlak neemt in het voorliggende plan niet toe. Voorts bevindt het plan-
gebied zich niet in een “Kwetsbaar watergebied” of een “Hydrologisch aan-
dachtsgebied”. Het plan komt hiermee in aanmerking voor de korte proce-
dure van de watertoets.  
 
De watertoets heeft plaatsgevonden door het invullen van het formulier, dat 
waterschap Velt en Vecht daarvoor heeft opgesteld. Deze wordt voor de 
vaststelling opgenomen in de bijlagen. De vragenlijst is volledig ingevuld. 
Daarmee zijn de waterhuishoudkundige aspecten voldoende belicht. De 
beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg 
met het waterschap moet worden gevoerd.  
 
Uit de gegevens die de initiatiefnemer van het plan heeft verstrekt, blijkt dat 
er sprake is van een plan met een beperkte omvang. De invloed van het 
plan op de waterhuishouding is beperkt. Waterschap Velt en Vecht heeft 
geen bezwaar tegen dit plan. 

                                                
1)  Verkennend milieukundig bodemonderzoek Steenbakkersweg nr.3 te Erm, 
 SIGMA, rapport 06-M3074, februari 2006. 
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4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omge-
ving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “ex-
terne veiligheid” om de burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te 
stellen. In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van 
de provincie Drenthe bekeken.  
 
Het Ermerstrand is op de risicokaart aangeduid als risicovolle inrichting, 
vanwege de aanwezigheid van enkele gastanks. De onderhavige gebou-
wen liggen echter niet binnen de plaatsgebonden risicocontouren van een 
van deze tanks. Er is dan ook geen verantwoording van het groepsrisico 
noodzakelijk. Bovendien wordt de bestaande situatie vastgelegd. Er be-
staan dan ook geen beperkingen voor dit bestemmingsplan vanuit de ex-
terne veiligheid. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is 
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 
pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Ander-
zijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwik-
keling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. 
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  
 
Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikke-
ling als een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtveront-
reiniging. Het voorliggende bestemmingsplan maakt feitelijk geen nieuwe 
functies mogelijk. Bovendien is door de provincie Drenthe vastgesteld dat 
de lucht op vrijwel alle locaties schoon is en dat aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit wordt voldaan. Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals 
gesteld in de Wet milieubeheer. 

4.   7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening 
te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en fau-
nawet. Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande 
activiteiten de gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en 
plantensoorten niet in het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
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Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied dat in het 
kader van de Natuurbeschermingswet is beschermd. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is op ruime afstand gelegen. Voorts maakt het plange-
bied geen deel uit van gebieden die als van belang worden geacht voor de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
 
Het voorliggende bestemmingsplan stelt geen nieuwe milieubelastende 
functies in het plangebied voor. Er worden derhalve geen effecten op de 
wezenlijke waarden van de Ecologische Hoofdstructuur verwacht als ge-
volg van de voorgestelde ontwikkelingen. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Hierin 
zijn bepalingen opgenomen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Volgens deze wet is een aantal planten- en diersoorten aangewezen die 
licht, middelzwaar of zwaar beschermd zijn. Voor licht beschermde soorten 
geldt een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor middelzwaar bescherm-
de soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode. 
Voor zwaar beschermde soorten dient bij ruimtelijke ingrepen ontheffing te 
worden aangevraagd. Behalve de Flora- en Faunawet is ook de Rode Lijst 
van belang, waarop zeldzame en bedreigde soorten zijn opgenomen. 
 
Voor het voorliggende bestemmingsplan kan worden opgemerkt dat in het 
omliggende gebied de recreatiefunctie overheerst. Het plangebied zelf be-
treft een reeds voor flora en fauna aangetast en niet interessant terrein, 
waar de huidige functie behouden blijft. Er worden, als gevolg van het voor-
liggende bestemmingsplan, geen ecologische waarden aangetast. 

4.   8. Archeologie 

In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal EU-
landen, waaronder ook Nederland is de veiligstelling van het (Europese) 
archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. Dit moet met name 
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ter implementatie van 
het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet op 
de archeologische monumentenzorg in werking treden. De kern van deze 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten in-
tact moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van be-
stemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige 
waarden. 
 
Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen moet aandacht worden be-
steed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden. Op 
basis van het POPII kan worden vastgesteld of voor het plangebied een 
aanwezigheid, c.q. een bescherming van archeologische waarden van toe-
passing is.  
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Uit de Archeologische Monumentenkaart (AMK) uit het POPII van provincie 
Drenthe blijkt dat plangebied niet als terrein van hoge archeologische 
waarde is aangewezen. Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
(IKAW) is het plangebied niet gekarteerd. 
 
Binnen het plangebied wordt geen nieuwe bebouwing voorgesteld. Het is in 
het kader van de bestemmingsplanprocedure derhalve niet noodzakelijk 
om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Mochten er bij eventuele 
bodemingrepen desondanks toch bodemvondsten worden gedaan, dan 
dienen die gemeld te worden bij de provinciaal archeoloog. Archeologisch 
onderzoek in het kader van het voorliggende bestemmingsplan kan ach-
terwege blijven. 

4.   9. Kabels en leidingen 

In en rondom het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die 
planologische beperkingen vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen in 
het plangebied. De kabels en leidingen die in en rondom het gebied voor-
komen hoeven niet te worden voorzien van een planologische regeling. 
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5. JURIDISCHE VORMGEVING 

Bij de juridische planopzet wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- 
en bebouwingsmogelijkheden van de bestemming zoals die in het voorlig-
gende bestemmingsplan zijn opgenomen. De bestemming is juridisch vast-
gelegd in de tekst van de planregels en op de verbeelding. Bovendien 
wordt het plan in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving technisch 
als een digitaal raadpleegbare versie uitgevoerd en voldoet het aan de ei-
sen van DURP (digitale uitwisseling in ruimtelijke processen). Het plan kan 
in het informatiesysteem van de gemeente en diverse andere overheden 
worden ingevoerd en worden ontsloten via internet. De digitale versie is 
bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen omtrent het be-
stemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling 
van gegevens binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties.  
 
Het bestemmingsplan is daarnaast opgezet volgens de verplichte landelijke 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). Deze stan-
daard - welke slechts een systematische standaardisering betreft en geen 
inhoudelijke standaard is - is verplicht in het nieuwe Besluit op de ruimtelij-
ke ordening (Bro). 

5.   1. Bestemming 

De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is uit-
gewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen worden benut. 
Naast de bestemmingsomschrijving zijn hierin de bouwregels, aanlegver-
gunningen en gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels zijn - ge-
relateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan de hoogte, 
aard, nadere situering, diepte, aantal bouwlagen enzovoorts van gebouwen 
en bouwwerken. De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van ge-
bruik binnen de bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel alle ge-
bruik in strijd met de bestemming (algemene gebruiksregels). 

5.   2. Toelichting op de bestemming 

Recreatie - Dagrecreatie 
Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
“Recreatie” met de nadere aanduiding “dagrecreatie”. Omdat de juridische 
regeling van dit bestemmingsplan is afgestemd op die uit het vigerende 
plan is het gehele plangebied onder de bestemming “Recreatie - Dagrecre-
atie” gelegd. 
 
Het betreft een globale bestemming waarin de bouwmogelijkheden in een 
gezamenlijk oppervlak zijn bepaald. Dit oppervlak is afgestemd op de hui-
dige situatie in het plangebied. De dakhelling is in de regels vrij. 
 
De juridische regeling bij de bestemming voorziet verder in het gebruik van 
de gebouwen en gronden door restaurants en cafés.  
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

6.   1. Algemeen 

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid wor-
den gemaakt tussen de economische uitvoerbaarheid en de maatschappe-
lijke uitvoerbaarheid. Bij het eerste gaat het om de kosten en andere eco-
nomische aspecten die met de verwezenlijking van het plan samenhangen. 
Bij het tweede gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij 
(overheid en burgers samen) wordt gedragen. Dit laatste komt aan de orde 
in hoofdstuk 7. 

6.   2. Exploitatieplan 

Doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de finan-
ciële haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het 
kostenverhaal waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. In het geval 
van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de 
desbetreffende gronden.  
 
In het voorliggende plan is er op basis van het Bro geen sprake van een 
bouwplan. In dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling niet van 
toepassing. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer een overeenkomst 
gesloten waarin tevens is afgesproken dat de gemeente Coevorden niet 
aansprakelijk is voor eventuele planschade. Voor het bestemmingsplan is 
een grondexploitatieplan niet noodzakelijk. 
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7. INSPRAAK EN OVERLEG 

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp bestemmingsplan naar 
de betrokken instanties gestuurd. Alleen van de VROM-Inspectie is een 
schriftelijke reactie ontvangen, waarin zij aangeeft geen opmerkingen op 
het bestemmingsplan te hebben. Deze vooroverlegreactie is opgenomen in 
bijlage 1.  
 
De provincie Drenthe heeft vooralsnog geen schriftelijke reactie ingediend, 
maar aangegeven geen inhoudelijke opmerkingen over dit bestemmings-
plan te hebben. 
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8. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerpbestemmingsplan “Recreatieterrein Ermerstrand - Plazage-
bouwen” heeft vanaf 25 februari 2010 gedurende zes weken ter visie gele-
gen. Deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze omtrent het plan kenbaar te maken. Gedurende deze termijn zijn 
geen zienswijzen ingediend. 
 
Op 24 juni 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Recreatie-
terrein Ermerstrand - Plazagebouwen” ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

=== 
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