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1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro. 
 

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Emmer-Compascuum, 
Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 (melkveehouderij)” 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. VROM-inspectie Postbus 16191, 
2500 BD Den Haag 

R.J.M. van den Bogert 

2. Provincie Drenthe Postbus 122, 9400 AC Assen P.J. van Eijk 

3. Plaatselijk Belang Foxel, 
Scholtenskanaal 

Verl. Scholtenskanaal OZ 50, 
7881 JT Emmer-Compascuum 

H. Peters 

 

1. VROM inspectie 
A1 De vertegenwoordiger van de VROM geeft aan dat het bestemmingsplan de betrokken 

rijksdiensten geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale 
belangen in de RNRB. 

B1 Wij nemen de reactie van VROM ter kennisgeving aan. 

2. Provincie Drenthe 
A1 De vertegenwoordiger van de provincie Drenthe geeft aan dat op basis van de Omgevingsvisie 

Drenthe het aspect ‘gelegen in een beekdal’ het provinciaal belang betreft. Aangezien de bouw 
van een foliestal het watersysteem niet belemmert met een kapitaalintensieve functie, is het 
provinciaal belang niet in het geding. Indien het plan overeenkomstig het voorontwerp in 
procedure wordt gebracht, mag er vanuit worden gegaan dat Gedeputeerde Staten geen reden 
zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure. 

B1 Wij nemen de reactie van de provincie Drenthe ter kennisgeving aan. 

3. Plaatselijk Belang Foxel-Scholtenskanaal 
A1 Plaatselijk Belang Foxel-Scholtenskanaal voorziet geurproblemen voor de directe omgeving met 

de komst van een mestopslag. Het verzoek is om de mestopslag zover mogelijk in de noord/oost 
hoek van het bouwperceel te realiseren. 

B1 De mogelijkheid een mestbassin te realiseren is uit het bestemmingsplan verwijderd. De mest zal 
worden opgelsgen in een mestkelder onder te bouwen foliestal. 

 

 



Van: Marianne Docters Van Leeuwen-Bekers [Marianne.DoctersvanLeeuwen@minvrom.nl] 

namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen [Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl] 

Verzonden: woensdag 7 december 2011 7:43 

Aan: Ingrid Weis 

CC: 'ruimtelijkeplannen@drenthe.nl' 

Onderwerp: Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenkanaal OZ 23 

(melkveehouderij) 

 

 

kenmerk (holmesnr): 53918 

  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, 

ter attentie van mevrouw Weis. 

  

Op 1 november 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan “Emmer-Compascuum, Verlengde 

Scholtenkanaal OZ 23 (melkveehouderij)”. 

  

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 

VROM 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. Dit geldt ook 

voor voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan of met 

een beheersverordening. 

  

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 

  

Hoogachtend,  

de directeur-inspecteur van het 

Inspectoraat Generaal VROM, 

  

  

mr. R.J.M. van den Bogert 

  

i.o 

ir. W.P.J. ter Haar 

Coördinator 

........................................................................ 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

VROM-Inspectie 

IPC 510 

Postbus 16191| 2500 BD | Den Haag 

........................................................................ 

T 026 3528400 (kantoor Arnhem) 

T 050 5992700 (kantoor Groningen) 

  



Provinciehuis Westerbrink i, Assen T (0592)3655 55 
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen F (0592)365777 
www.drenthe.nl ùrn7)inripT}rent\\ç, 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 
7800 RA30001 
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Assen, 7 december 2011 
Ons kenmerk 201102059-00298942 
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 365897 
Onderwerp: Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 (melkveehouderij) 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp-Bestemmingsplan Emmer 
Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23 (melkveehouderij). 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010) 
is in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan het volgende aspect van provinciaal belang: 

gelegen in een beekdal. 

Advies 
De geplande ontwikkeling betreft uitbreiding van een bestaand bedrijf in de vorm van de bouwvan een 
foliestal. Aangezien het watersysteem in dit geval niet wordt belemmerd met een kapitaalsintensieve 
functie, is het provinciaal belang niet in het geding. 

Inzet instrumenten 
Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat 
Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere 
procedure. 

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 mevrouw K.E. Blanke, telefoon 
(0592) 365897 of k.blanke@drenthe.nl. 

i ir/ j i f 

http://www.drenthe.nl
mailto:k.blanke@drenthe.nl


provincie Prenthe 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

i.o 

P.J. van Eijk, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur 

'W 
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H L 
Onderwerp: FW: bestemmingplan veehouderij 

Geachte mevrouw Weis; 

Zoals heden morgen ook al besproken hierbij de mail omtrent het bestemmingsplan: " 

Verlengde Scholtenskanaal O.Z. 23 (melkveehouderij)". 

Zoals ook aangegeven in het gesprek hebben wij geen moeite met de uitbreiding van het 

melkveebedrijf maar zien we in het plan de komst van een mestopslag en de daardoor ontstane 

geur een probleem voor de directe omgeving. Al voldoet het melkveebedrijf aan alle milieu- en 

regelgeving willen we u bij deze toch verzoeken de mestopslag zover mogelijk in de noord/oost 

hoek van het bouwperceel, dit als note te doen opnemen, en dit bij aanvraag voor bouw zo uit 

te voeren. 

m. vr.gr. 
Harry Peters. 
Verl. Scholtenskanaal O.Z. 50 
7881JT Emmercompascuum. 
0591 352193. 
06 12379634 
harrvpeters1958(â)kpnmail. ni 
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