
 1 

 

 

 

Nota van beantwoording 
behorende bij  ontwerp 

BESTEMMINGSPLAN  
Emmen, Oude Meerdijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaartnummer:  NL.IMRO.0114.2009012 

Vastgesteld   d.d.:  



 2 

Inhoudsopgave 
 
 

1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro 
 

a. VROM Inspectie, Directie Uitvoering Regionale afdeling Noord; 
b. Waterschap Velt en Vecht; 
c. Tennet. 

 
 
 



 3 

1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro. 
 

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Emmen, Oude Meerdijk” naar 
de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartner verzonden. 
 
In het kader van het overleg hebben wij 5 reacties terug ontvangen van de volgende overlegpartners: 
 

1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Postbus 1600, 
3800 BP 
Amersfoort 
 

Mw. T. Veldhuis 

2. Waterschap Velt en Vecht Postbus 330, 7740 
AH Coevorden 

L. Lasker 
 

3. Tennet TSO B.V. Postbus 428, 
6800 AK Arnhem 

C. de Jong 

 

1. VROM inspectie, Directie Uitvoering Regionale afdeling Noord 
A1 De vertegenwoordiger van de RCE geeft aan dat de VROM-inspectie reageert met een brief 

namens alle rijksdiensten. De RCE heeft geen aanleiding gezien om op het plan inhoudelijk te 
reageren.   

B1 Wij nemen de reactie van de RCE ter kennisgeving aan. 

2. Waterschap Velt en Vecht 
A1 De vertegenwoordiger van Waterschap Velt en Vecht geeft aan dat de wateraspecten voldoende 

zijn belicht in het plan. Waterschap Velt en Vecht heeft geen bezwaar tegen het voorliggende 
plan. 

B1 Wij nemen de reactie van Waterschap Velt en Vecht ter kennisgeving aan. 

3. Tennet TSO B.V. 
A1 Tennet TSO B.V. geeft aan dat hun vennootschap in het gebied dat is aangegeven op de 

plankaart van het bestemmingsplan “Emmen, Oude Meerdijk”  noch ondergrondse 
hoogspanningskabels, noch bovengrondse hoogspanningslijnen heeft. 

B1 De opmerking wordt derhalve ter kennisgeving aangenomen. 
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Van: Veldhuis, Truus [T.Veldhuis@cultureelerfgoed.nl] 

Verzonden: donderdag 10 februari 2011 15:03 

Aan: Ingrid Weis 

Onderwerp: RE: Conceptontwerp bestemmingsplan Emmen, Oude Meerdijk 

 

beste Ingrid, 

De Vrom-inspectie reageert met een brief namens alle rijksdiensten op 

gemeentelijke plannen. De RCE stuurt dus haar reacties op plannen naar de 

VROM-inspectie; als er in de brief van de inspectie geen opmerkingen staan 

die de cultuurhistorie betreffen, dan heeft de RCE geen aanleiding gezien 

om op het plan inhoudelijk te reageren. 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

Truus Veldhuis 

consulent Planvorming en RO voor de provincies Groningen en Drenthe T 033-

4217348 M 06-10915592 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 

Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl 

 

________________________________________ 

________________________________ 

Van: Ingrid Weis [mailto:I.Weis@emmen.nl] 

Verzonden: maandag 7 februari 2011 10:24 

Aan: 'ruimtelijkeplannen@drenthe.nl'; 

'postbus.viruimtelijkeplannen@minvrom.nl'; InfoDesk; 

'plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl'; 'watertoets watertoets'; 

'h.van.limbeek@gasunie.nl'; 'evert.alberts@shell.com'; 

'john.griep@enexis.nl'; 'infra.affairs.zl@kpn.com'; 

'hjweegenaar@kpnplanet.nl'; Gijs van den Hengel; 'wijkpost-

angelslo@hetnet.nl'; 'leomangus@live.nl'; Robert Riksten 

Onderwerp: Conceptontwerp bestemmingsplan Emmen, Oude Meerdijk 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 13 december 2010 is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening het conceptontwerp van het bestemmingsplan 

"Emmen, Oude Meerdijk" digitaal aan u verzonden. In de begeleidende brief 

werd verzocht om een eventuele reactie binnen 8 weken aan ons kenbaar te 

maken. Deze termijn loopt vandaag (7 februari 2011) ten einde. In deze 

brief werd tevens gesteld dat wanneer er niet gereageerd wordt binnen de 

aangegeven termijn wij ervan uit gaan dat u zich kunt vinden in het 

conceptontwerp. Deze mail kunt u beschouwen als een herinnering. U hoeft, 

als u zich kunt vinden in het conceptontwerp, niet te reageren. Anders 

gaarne een reactie uiterlijk op 9 februari 2011. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ingrid Weis 

Planologisch Juridisch Beleidsmedewerker Afdeling Fysiek Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

 

Gemeente Emmen 

Postbus 30001 

7800 RA Emmen 

0591 - 68 93 73 

i.weis@emmen.nl<mailto:i.weis@emmen.nl> 

 

 

P 
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! 

 

 

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

 

 

 

 

 

________________________________ 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 

toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht 

en ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Emmen hiervan 

via e-mail op de hoogte stellen. 
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Van: watertoets 

Aan: J.Kort@emmen.nl 

Datum 18-1-2011 9:38 
Onderwerp: Reactie op ontwerpbestemmingsplan Emmen, Oude Meerdijk 
 
Geachte mevrouw Kort, 

 

Op 13 december 2010 heeft waterschap Velt en Vecht uw verzoek om een reactie, op het 
ontwerpbestemmingsplan Emmen, Oude Meerdijk, ontvangen. 

 
De wateraspecten zijn voldoende belicht. 

 
Waterschap Velt en Vecht heeft geen bezwaar tegen het voorliggende plan. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Lammert Lasker 
Medewerker watertoets 

Waterschap Velt en Vecht 

Postbus 330 
7740 AH Coevorden 

 
 

Proclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het 

gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u 

vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud 
daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.Het waterschap Velt en Vecht gebruikt e-mail 

niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is 
overeengekomen.  
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