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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 “Erica, Verlengde Vaart ZZ (luxe huisjes recreatie)” 

naar de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartners verzonden. 

In het kader van het overleg hebben wij reacties terug ontvangen van de volgende overlegpartners: 

 

1                 Provincie Drenthe                                                                 Postbus 122 

                         9400 AC Assen 

 

2                 Waterschap Vechtstromen                                        Postbus 5006 

                          7600 GA Almelo 

 

3                  Tennet TSO B.V.                                                                               Postbus 718 

                          6800 AS Arnhem 

 

4                  N.V. Nederlandse Gasunie                                                                   Postbus 162 

                          7400 AD Deventer 

 

5                  RUD, Team Advies                                               Postbus 1017 

                          9400 BA Assen 

 

6                  VRD, Brandweer Drenthe                                  Postbus 402 

                          9400 AK Assen 

 

 
 
 
 

1 Provincie Drenthe 

1A. De provincie geeft aan dat het plan voorziet in verbetering van het aanbod binnen de bestaande 

oppervlakte van het park. Het plan en de al gerealiseerde huisjes op het park getuigen van 

kwaliteit en oog voor de omgeving. Hoewel het vastleggen in een inrichtingsplan uitvoering van 

de nu nagestreefde kwaliteit zou borgen, begrijpt de provincie de gemaakte keuze om flexibiliteit 

na te streven. In inpassing van het park is al voorzien door de ligging en de aanwezige, en op de 

verbeelding vastgelegde, groensingel. 

1B.   De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

1C. Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

2 Waterschap Vechtstromen 

2A. Het Waterschap Vechtstromen constateert, op basis van de aangeleverde gegevens, dat er geen 

bezwaren bestaan betreffende de wateraspecten. 

2B.  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2C.  Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

3 Tennet TSO B.V. 

3A. Binnen de grenzen van het plan heeft Tennet noch bovengrondse, noch ondergrondse 

hoogspanningsverbindingen in beheer. Tennet heeft dan ook geen opmerkingen op genoemd 

plan. 

3B.  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.    

3C.  Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 
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4 N.V. Nederlandse Gasunie 

 
4A. N.V. Nederlandse Gasunie geeft aan dat het invloedsgebied van hun leiding buiten het 

onderhavige plangebied is gelegen. 

4B.  De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

4C.  Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 
 

5 RUD, Team Advies 

5A1. Het team Advies van de RUD heeft geen opmerkingen. 

5B1. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5C1. Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan.  

 

6 VRD, Brandweer Drenthe 

6A1. De VRD geeft aan dat het plangebied in dien mate conserverend van aard is dat alleen het aantal 

huisjes bestemd voor recreatie uitgebreid kan worden zodat het plan niet afwijkt van het plan 

waarop door de VRD in 2011 op heeft geadviseerd. 

6B1. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6C1. Deze reactie heeft verder geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 
6A2. De VRD lijkt het goed om te benoemen dat ten oosten/zuidoosten een hoge 

aardgastransportleiding aanwezig is. 

6B2. De hoge aardgastransportleiding ligt op een zodanige afstand van het plangebied dat effecten ten 

tijde van een incident niet over het plangebied liggen. 

6C2. Deze reactie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan. 

 

  

 


