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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 “Buitengebied Emmen, Emmen, Oude 

Roswinkelerweg” naar de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartner verzonden. 

In dit geval is op 26 maart 2018 provincie Drenthe, Waterschap Hunze en , LTO, Staatsbosbeheer en de Veiligheidsregio 

Drenthe op de hoogte gebracht. In het kader van het overleg hebben wij alleen reactie terug ontvangen van Provincie 

Drenthe, waterschap en de veiligheidsregio. 

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven. Onder B staat het gemeentelijke antwoord 

hierop en- indien van toepassing -  onder C de eventuele doorvertaling ervan in het bestemmingsplan.  

 

1. Provincie Drenthe 
1a De provincie geeft aan dat er het provinciaal belang ligt op het gebied van het aspect archeologie. Het omzetten van 

bos in agrarische grond vraagt om een archeologisch onderzoek en daarom wordt voorgesteld in gesprek te gaan. 

1b Het aspect archeologie is telefonisch en per mail besproken tussen gemeentelijk archeoloog, provinciaal 

archeoloog, initiatiefnemer en planologen. Op verzoek van initatiefnemer is de alternatieve methode van oogsten 

van bomen besproken. Deze wijze zorgt ervoor dat er niet dieper dan 30 cm in de grond wordt geroerd. Op 6 juni 

2018 heeft de provincie per mail ingestemd met deze methode. 

1c De paragraaf 3.1.2  omtrent uitvoering van archeologie  is uitgebreid. 

2. Waterschap Hunze en Aa’s 
2a. Het waterschap geeft aan te kunnen instemmen met het gestelde in het voorontwerpbestemmingsplan. 

2b Onder dankzegging voor de reactie voor zal de gemeente Emmen de brief voor kennisgeving aannemen. 

2c Voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Veiligheidsregio Drenthe 
3a  De Brandweer kan instemmen met de omzetting van bos in agrarisch gebied. Wel wijst zij op de nabijheid van de 

hoogspanningslijn ten noorden van het plangebied. 

3b Omdat deze ontwikkeling geen effect heeft op het aantal personen binnen het plangebied is er een summiere 

paragraaf over externe veiligheid opgesteld.  De hoogspanningslijn is nu benoemd in de toelichting. 

3c Paragraaf 3.3 is uitgebreid. 

  



2. Kopie reacties 
 

 



provinciehuis Westerbrink i, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 
(0592) 3655 55 

00000072 
02.MEI 2018 10:36 

Aan: 
Gemeente Emmen 
Postbus 30001  
7800 RA EMMEN 

provin de Drenthe 

Assen, 30 april 2018 
Ons kenmerk 201801169-00754689 
Behandeld door de heer A.J. Anema (0592) 36 54 08 
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen Emmen Oude Roswinkelerweg 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
Emmen, Emmen Oude Roswinkelerweg. Het plan voorziet erin om de bestemming van een ruim 
negen hectare groot perceel ingeplant met productiebos met de bestemming Bos te wijzigen in een 
agrarische bestemming. De bestemming Bos is destijds (1994) per abuis toegekend. 

Provinciaal belang 
Op basis van de omgevingsvisie Drenthe is in het bovengenoemde bestemminbgspian de 
kernkwaliteit archeologie van provinciaal belang. 

Advies 
Uit de overgelegde stukken en uit archiefonderzoek van de provincie (subsidieregeling tijde lijk bos) 
blijkt dat eerder ten onrechte aan genoemd agrarisch perceel aan de Roswinkelerweg de bestemming 
Bos is toegekend. Bovenstaande is relevant omdat in de winter van 2018/2019 de houtopstand zal 
worden gekapt. In die zin hoeft het onderdeel archeologie nog wel nadere aandacht. 
De plantoelichting geeft aan dat archeologisch onderzoek niet nodig wordt geacht omdat het gaat om 
het omzetten van bos naar landbouwgrond. Deze conclusie delen wij niet op voorhand omdat bij het 
rooien van de bomen, afhankelijk van de wijze waarop dat wordt gedaan, aanwezige archeologische 
waarden kunnen worden aangetast. 
Op ambtelijk niveau willen wij als provincie met uw gemeente in gesprek over de bij het rooien te 
volgen werkwijze waarbij de archeologische waarden worden ontzien. 



• 

Voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met de heer A.J. Anema, telefoon 
0592 365408 of a.anema@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 
teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 

mailto:a.anema@drenthe.nl
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WATtRSCHAP . Hunze en Aas 

Gemeente Emmen 
Mevrouw B.M. Bruins 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

Aquapark 5. Veendam 

Postbus 195 

9640 AD Veendam 

Tel 0598-693800 

www.hunzeenaas.nl 

Uw brief 26 maart 2018 

Ons kenmerk Z10100/18-022670  

Onderwerp concept ontwerpbestemmingsplan 

Oude Roswinkelenweg (wijziging) 

Datum 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

4 mei 2018  

Wilfried Heijnen 

0598-693402 

Geachte mevrouw Bruins, 

In reactie op het conceptontwerp bestemmingsplan Oude Roswinkelerweg, deel ik u mee geen 
nadere opmerkingen te hebben en in te stemmen met het plan. 

Met vriendelijke groet, 

Wilfried Heijnen 
Planologisch beleidsmedewerker 
Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium 



 

 

 

 

 

Gemeente Emmen 

t.a.v. mevrouw Bruins 

Postbus 30001 

7800 RA  EMMEN 

Brandweerdistrict ZuidOost 

Nijbracht 43a 

7821 CB  EMMEN 

brandweeradvies@vrd.nl 

www.vrd.nl 

 

 

ons kenmerk 

U180649 

uw kenmerk 

NL.IMRO.0114.2018009 -B301 

datum 

5 april 2018 
 
inlichten bij 

Gijs van den Hengel 

 
telefoonnummer 

06-52490041 

 
email 

gijs.vandenhengel@vrd.nl 
  
onderwerp 

conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Oude Roswinkelerweg 

 

 

Geachte mevrouw  Bruins, 

 

Op 26 maart stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd 

bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies. 

 

Het plangebied betreft een bosperceel van de heer Eising aan de oude roswinkelerweg welke om 

bestemmingsplan- en subsidie achtige redenen vanwege een rechtszaak nu omgezet dient te 

worden in de beschrijving tot een agrarische bestemming. 

 

Zoals u reeds aangeeft in paragraaf 3.3 heeft dit geen consequenties voor de integrale veiligheid 

zijnde de fysieke – en externe veiligheidscomponenten. Desondanks wil ik u attenderen op de 

hoogspanningslijn van 380 KV, dat hier t.o.v. de bomen een veilige afstand wordt aangehouden. 

Wat deze veilige afstand inhoud, kunt u met de netbeheerder TenneT opnemen. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens 

vindt u bovenaan deze brief. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gijs van den Hengel 

Specialist Risicobeheersing  

 


