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1. Overleg artikel 3.1.1 Bro. 
 

In het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg is het bestemmingsplan Emmen, Emmermeer 
Areydorp fase naar de wettelijk verplichte en andere, door de gemeente erkende, overlegpartners 
verzonden. 
 
In het kader van het vooroverleg hebben wij 2 reacties terugontvangen van de volgende 
overlegpartners: 
 

1.  Provincie Drenthe, 
 
 

Postbus 122,  
9400 AC Assen 
 

mw. M.A. Schut, 

2.  Nam Postbus 28000,  
9400 HHAssen 

Dhr. E. Alberts,  

 
 
Per overlegreactie is de inhoud van de reactie samengevat weergegeven en hoe met de reactie 
is omgegaan. 
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1.2 Samengevatte weergave reacties 

1. Provincie Drenthe 
a) Vanuit de provincie is geen reactie gekomen, na telefonisch contact gehad te hebben met 

mevrouw Blanke op 21 november 2012 kan er vanuit gegaan worden dat de provincie later 
met een reactie komt maar dat deze reactie niet lijdt aanpassingen van het 
bestemmingsplan. Vanwege de tijdsdruk op dit bestemmingsplan, als gevolg van nieuwe 
financiële wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de woningbouwcoöperatie die de 
gronden in dit plangebied afneemt, wordt niet gewacht op de reactie van de provincie. Indien 
blijkt dat de reactie alsnog gevolgen heeft voor het bestemmingsplan zal dit meegenomen 
worden bij de aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan 

 
De Bro reactie op het bestemminsplan is 23 november 2012 ingekomen. In deze reactie 
wordt aangegeven dat in het bestemmingsplan Emmermeer Aireydorp fase 3 het 
bovengenoemde provinciale belang voldoende is meegenomen. 

 
b) De reactie van de provincie wordt  ter kennisgeving aangenomen. 

2. Nam 
a) De Nam geeft in haar reactie op het bestemmingsplan Emmen, Emmermeer Areydorp aan 

geen dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
b) De reactie van Nam wordt  ter kennisgeving aangenomen. 
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1.3 Inloopreacties 
 

Op donderdag 1 november 2012 isin De Meerstede,  Nijkampenweg 73, Emmen een 
inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden 
geïnteresseerden kennisnemen van het bestemmingsplan en eventueel op het 
plan reageren. Diverse geïnteresseerden hebben het bestemmingsplan bekeken, 
maar er zijn tijdens de bijeenkomst geen reacties gegeven.  
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2. Bijlagen 

2.2 Publicaties 
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Vooraankondiging bestemmingsplannen 
gemeente Emmen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende bestemmingsplannen worden voorbereid; 

 

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Tekstgrootte
— +

Hoog contrast

Jaargang 2012 
Nr. 12230 
Te raadplegen sinds 
dinsdag 19 juni 2012 9:00 

SnelzoekenInfo

Snelzoeken 
U kunt dit veld gebruiken om 
te zoeken op 
–een vrije zoekterm voor het 
zoeken op tekst (bijvoorbeeld 
"milieu") 
–een betekenisvolle zoekterm 
voor het zoeken naar 
specifieke publicaties 
(bijvoorbeeld dossiernummer 
'32123' of 'trb 2009 16'). 
U kunt termen combineren 
door EN te zetten tussen de 
termen (blg 32123 EN 
milieu). 
U kunt zoeken op letterlijke 
tekst door '' om de term te 
zetten. ('appellabele 
toezeggingen'). 
 
Voor meer mogelijkheden en 
uitleg verwijzen wij u naar de 
help-pagina's van Officiële 
bekendmakingen op 
overheid.nl

Een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw 
van een appartementencomplex op de hoek 
Kerkenweg-Europaweg te Nieuw-
Schoonebeek; 

1. 

Een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw 
van een kinderdagverblijf aan de Ganzenroer 
te Nieuw-Amsterdam; 

2. 

Een bestemmingsplan dat voorziet in de 
herstructurering van Aireydorp fase 3 in de wijk 
Emmermeer te Emmen; 

3. 

Een bestemmingsplan dat voorziet in de 
herinrichting van het Schoonebeekerdiep in 
het buitengebied van Emmen; 

4. 

Een structuurvisie dat voorziet in een 
samenhangende en integrale visie op de 

Page 1 of 2Vooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Emmen; Emmen
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Tegen het voornemen als zodanig kunt u geen 
zienswijzen indienen. Er liggen geen stukken ter inzage. 
Ook zal geen onafhankelijke instantie gevraagd worden 
om advies over het voornemen tot het voorbereiden van 
het bestemmingsplan uit te brengen. 

De nog op te stellen ontwerpbestemmingsplannen zullen 
binnenkort voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit 
wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Tegen de 
ontwerpbestemmingsplannen kan eenieder binnen 
genoemde termijn zienswijzen indienen. 

Emmen, 13 juni 2012

Acties

Authentieke versie 
downloaden (pdf)

•

Odt-formaat 
downloaden

•

Xml-formaat 
downloaden

•

Permanente link•

gewenste ruimtelijke- en functionele structuur 
van het centrumgebied van Schoonebeek. 

5. 
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmen, 
Emmermeer Aireydorp fase 3’, Emmen 

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, 
dat het ontwerpbestemmingsplan Emmen, Emmermeer 
Aireydorp fase 3 met nummer NL.IMRO.0114.2012023-
0501 vanaf 

woensdag 5 december 2012 gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 
uur en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant 
Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het 
ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn 
ook digitaal beschikbaar via 
www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl Voor nadere informatie of het 
voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen 
met de gemeente Emmen tel:140591 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 28 
woningen in de Emmermeer en is het slotstuk van de 
herstructurering van Aireydorp. Het gebied dat middels dit 
bestemmingsplan opnieuw wordt bebouwd grenst aan de 

 

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Tekstgrootte
— +

Hoog contrast

Jaargang 2012 
Nr. 24940 
Te raadplegen sinds 
dinsdag 4 december 2012 9:00 

SnelzoekenInfo

Snelzoeken 
U kunt dit veld gebruiken om 
te zoeken op 
–een vrije zoekterm voor het 
zoeken op tekst (bijvoorbeeld 
"milieu") 
–een betekenisvolle zoekterm 
voor het zoeken naar 
specifieke publicaties 
(bijvoorbeeld dossiernummer 
'32123' of 'trb 2009 16'). 
U kunt termen combineren 
door EN te zetten tussen de 
termen (blg 32123 EN 
milieu). 
U kunt zoeken op letterlijke 
tekst door '' om de term te 
zetten. ('appellabele 
toezeggingen'). 
 
Voor meer mogelijkheden en 
uitleg verwijzen wij u naar de 
help-pagina's van Officiële 
bekendmakingen op 
overheid.nl
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Valtherzandweg, R. Schuilingstraat, Mr. C.L. 
Kniphorststraat en op kleine afstand ten oosten van de 
Warmeerweg (langs voet-fietspad tussen Valtherzandweg 
en Mr. C.L. Kniphorststraat). 

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of 
mondeling zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de 
gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te 
Emmen. 

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in de 
zienswijze moet aangeven welke argumenten hij aanvoert 
tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken 
kunnen geen (nieuwe) argumenten meer worden 
aangevoerd. 

Emmen, 27 november 2012

burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris 

de burgemeester 

Acties

Authentieke versie 
downloaden (pdf)

•

Odt-formaat 
downloaden

•

Xml-formaat 
downloaden

•

Permanente link•

A.J. Mewe

C. Bijl
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Bekendmakingen

Emmen officeel

15

Emmen officieel

Omzettingsvergunningen

Verleende omzettingsvergunningen 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode van 
16 tot en met 27 november 2012 de 
volgende omzettingsvergunningen 
verleend:
Emmen

verhuur;

huur;

 

deze verleende vergunningen bin

schrift indienen bij het college van 

via www.emmen.nl/bezwaar  

Inwerkingtreding en voorlopige 

voorziening 

 

tot het treffen van een voorlopige 

zieningenrechter van de Sector be

meer info raadpleeg de internetsite 
 

 
Wanneer gedurende de termijn voor 

Ontwerpbestemmingsplan

Het college van Burgemeester en 

Karel Palmstraat’ met nummer 

contact opnemen met de gemeente 

een appartementencomplex aan 

Karel Palmstraat geactualiseerd 

Ontwerpbestemmingsplan

Emmen, Emmermeer Aireydorp fase 3

Het college van Burgemeester en 

www.em-
men.nl/bestemmingsplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl

contact opnemen met de gemeente 

Het bestemmingsplan voorziet in 

Het gebied dat middels dit bestem

argumenten hij aanvoert tegen het 

Ambtshalve uitschrijving GBA

 
 

 
 

persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten met als reden 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Voornemen tot ambtshalve  
uitschrijving GBA

 
 

 
 

 
 

e

e

e

Aanwijzing  
waardevolle  
structuren en 
monumentale en 
waardevolle 
bomen

Het college van Burgemeester en 

Parc Sandur 
De bomen 

vanaf de ingang Parc Sandur 
tot aan einde recreatiegebied 

De bomenrijen langs 

Rietlanden
De bomenrijen in de 

inclusief de bomenrijen aan de 

 
De bomenrijen en groepen aan de 

het Kraaienveld tot en met de ro
 

De bomenrijen en groepen vanaf de 

tot aan de onderdoorgang bij het 
 

De bomenrijen vanaf de rotonde 

 
De bomenrijen vanaf de ingang 

 
De bomenrijen vanaf de rotonde 

 
De bomenrijen en groepen vanaf de 

De bomenrijen aan 

 

 

De bomenrij tussen 

tegenover het Kraaienveld tot aan 
 

De bomen aan 

De bomen aan 

deze besluiten een gemotiveerd 

via www.emmen.nl/bezwaar

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Het college van Burgemeester en 

milieu beheer zijn ontvan gen:

betreffende Westersebos 30 te 

 

Kinderopvang
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2.3 Weergave reacties artikel 3.1.1 Bro overleg en inloop 
 



Provinciehuis Westerbrink i , Assen T (0592) 36 55 55 
Postadres Postbus 122, 9400 A C Assen F (0592)365777 
www.drenthe.nl provincie Pre 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

,|,|.|li„l|.,|||.illi,iľi|..||..||.,||,li| 

Assen, 8 oktober 2012 
Ons kenmerk 201201841-00340401 
Onderwerp: Voorontwerp Bestemmingsplan Emmen, Emmermeer Aireydorp fase 3 

Geachte heer/mevrouw, 

Uw brief van 08-10-2012 hebben wij op 08-10-2012 ontvangen. Op korte termijn 
wordt u nader geïnformeerd over de verdere afhandeling ervan. 
Wij verzoeken u bij vervolgcorrespondentie zaaknummer 201201841 te vermelden. 

Hoogachtend, 

Teamleider Documenten, 

H. Hardholt 

DIT IS EEN AUTOMATISCH GEGENEREERDE ONTVANGSTBEVESTIGING 

1 



Van: evert.alberts@shell.com [mailto:evert.alberts@shell.com] 
Verzonden: vrijdag 19 oktober 2012 15:16 
Aan: Marjolijn Snijders 

Onderwerp: RE: Overleg 3.1.1 Bro (vooroverleg) 

Hallo Marjolijn, 
Het voorontwerp bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Aireydorp fase 3 
geeft N A M geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, 

Evert JĨÍ6erts 

Sectie Vergunningen en Grondzaken asset Land 
Juridische Afdeling 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B .V. 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HHAssen 
Kantoor: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: 0592-3 63418 Fax: 364052 
Email: Evert.Alberts0.SHELL.com 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Internet: http://www.nam.ni 



Provinciehuis Westerbrink i , Assen T (0592)3655 55 
Postadres Postbus 122, 9400 A C Assen P (0592) 36 57 77 
www.drenthe.nl provincie T)renth 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

,|,ļ IĮ ļ| 1 I|Į.,|||,l | ļl ļl ļ,l|,,Į|„||..||. |l| 

ÏĴ NOV 20J 

Assen, 22 november 2012 
Ons kenmerk 201201841-00346703 
Behandeld door mevrouw M.A. Schut (0592) 365503 
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Emmen, Emmermeer Aireydorp fase 3 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Emmen, 

Emmermeer Aireydorp fase 3. 

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: 

Wonen 

Dit plan maakt deel uit van de grootschalige renovatie en herstructurering van de wijk Emmermeer. 
U hebt het bovengenoemde provinciale belang hierin voldoende meegenomen. 
Indien het plan niet of onvoldoende wordt aangepast zullen wij overwegen een zienswijze in te dienen. 

Wij adviseren u het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen alvorens verder in procedure te 

brengen. 

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 M.A. Schut, telefoon 

(0592) 365503 of m.schut@drenthe.nl. 



2 
provincie Prenthe 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 

i.o. 

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


