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1. Inleiding 
Deze ‘Nota beantwoording inspraak en vooroverleg’ is opgesteld naar aanleiding van het 

vooroverleg over het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Nijeveen – uitwerking 

Energieweg 19’. Deze nota wordt als bijlage van de toelichting van het uitwerkingsplan 

opgenomen.  

In de nota is een inhoudelijke gemeentelijke reactie op de ingekomen overlegreacties 

opgenomen. Tevens is een overzicht opgenomen van de inhoudelijke wijzigingen in het 

ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Nijeveen – uitwerking Energieweg 19’. 

Inspraak 

Het voorontwerp van het uitwerkingsplan ‘Nijeveen – uitwerking Energieweg 19’ niet ter 

inzage gelegen  op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. Het betreft immers 

een uitwerking van een al eerder vastgesteld bestemmingsplan.  

Vooraankondiging van het uitwerkingsplan heeft plaatsgevonden in de Staatscourant, het 

gemeentelijk elektronisch publicatieblad en de Meppeler Courant van 23 mei 2018.  

Overleg 

Er is gestart met het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (hierna: Bro). Een kennisgeving van de terinzagelegging is via elektronische 

weg gezonden aan 2 instanties. Van 1 instanties is binnen de gestelde termijn van 3 

weken een schriftelijke reactie ontvangen. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van de ingekomen vooroverlegreacties 

met daarbij de gemeentelijke beantwoording en een conclusie. De beantwoording en de 

conclusies staan cursief weergegeven. In de conclusie wordt ingegaan op de gevolgen 

van de reactie voor het ontwerp van het uitwerkingsplan. 

In hoofdstuk 3 is de staat van wijzigingen opgenomen. Deze staat van wijzigingen geeft 

een overzicht van alle relevante wijzigingen als gevolg van het vooroverleg, evenals de 

eventueel voorgestane ambtshalve wijzigingen in het ontwerp van het uitwerkingsplan. 



 

2. Inspraak en overlegreacties 

Overlegreacties 

In het kader van het vooroverleg is een kennisgeving van de tervisielegging toegezonden 

aan 2 instanties. Van 1 instanties is een schriftelijke reactie ontvangen. In onderstaande 

tabel is een overzicht opgenomen van de uitgenodigde overlegpartners.  

Nr. Instantie/vereniging/stichting Gereageerd? 

1. Waterschap Drents Overijsselse Delta Nee 

2. Provincie Drenthe Ja 

Tabel 1. Overzicht uitgenodigde instanties 

Hieronder is een samenvatting opgenomen van de ingekomen reacties en vervolgens de 

gemeentelijke reactie. 

vooroverlegreactie 1: Provincie Drenthe 

Postbus 122, 8400 AC Assen (registratienummer verseon 1275117 

Samenvatting: 

Het plan geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Wel vraagt de provincie in meer 

algemene zin aandacht voor het aanbrengen van een afschermende groenvoorziening 

(houtsingel) langs dit deel van het bedrijventerrein. 

Reactie: 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Aangezien de betreffende kavel en 

noordelijk gelegen kavels hun voorzijde aan de Energieweg hebben (niet de achterzijde) 

is hier niet per se een noodzaak voor een afschermende groenvoorziening. Wel is een 

bestaande open groenstrook met bomen aanwezig. Voor de ontwikkeling van Kroes 

Nijeveen ten zuiden van de Energieweg 19 is een afschermende groenvoorziening wel 

aan de orde. Het betreft daar echter achterzijden. Dit is ook zo vastgelegd in onze 

structuurvisie. De gemeente zal wel aan de initiatiefnemer de wens van de provincie 

meegeven, zodat wellicht op het terrein zelf nog een groene aankleding kan plaatsvinden. 

Conclusie: 

De vooroverlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het uitwerkingsplan. 

vooroverlegreactie 2: Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Postbus 60, 8000 AB Zwolle (mondelinge reactie, geen schriftelijke) 

Samenvatting: 

Het Waterschap heeft geen op- of aanmerkingen op het uitwerkingsplan. Wel zijn er nog 

een aantal punten die het Waterschap wil meegeven voor de uitvoering. 

Reactie: 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Er zal een gesprek met het Waterschap 

plaatsvinden. 

Conclusie: 

De vooroverlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het uitwerkingsplan. 



 

3. Wijzigingen in het ontwerp van het bestemmingsplan 
Naar aanleiding van het overleg is het ontwerp van het uitwerkingsplan niet gewijzigd. 

Wel is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd, zie hieronder. 

Regels 

Geen 

Verbeelding 

Geen 

Toelichting 

Paragraaf 4.8 externe veiligheid is is de conclusie aangepast omdat er ten noorden van 

het plangebied wel twee hogedruk aardgastransportleidingen op circa 200 meter lopen. 

Bijlage(n) 

Het archeologisch onderzoek is definitief gemaakt. 

Bijlage 4 is vervangen door een ingevulde vragenlijst. De vorige versie was niet ingevuld. 

 


