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Op 21 oktober 2008 is het concept-ontwerpbestemmingsplan “Klazienaveen, De
Planeet” in overleg gebracht. Dit overleg heeft geleid tot een reactie van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Commissie afstemming ruimtelijke plannen van provincie Drenthe
VROM-inspectie
Ministerie van Defensie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Velt en Vecht
IVN vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie

De VROM-inspectie heeft namens Ministerie van Defensie en V&W laten weten
dat het plan hen geen aanleiding geeft tot het maken van op- en aanmerkingen en
dat zij ermee kunnen instemmen.
Op de reacties van de overige instanties wordt in deze nota inhoudelijk ingegaan.
Hierbij wordt opgemerkt dat de Vereniging van belangenorganisaties Klazienaveen,
mede naar aanleiding van de informatiebijeenkomst, tijdens deze bijeenkomst
mondeling heeft gereageerd.
Ten slotte wordt opgemerkt dat het concept-ontwerpbestemmingsplan eveneens is
gezonden aan Essent en Waterleidingmaatschappij. Zij hebben echter niet
gereageerd.
Leeswijzer:
A.
B.
C.

Gemaakte opmerking
Commentaar
Besluitvorming

1.

Commissie afstemming ruimtelijke plannen

A1.

C1.

De commissie geeft aan dat de woningaantallen en de locatie voor
woningbouw van provinciaal belang zijn. Deze ruimtelijk relevante aspecten
zijn voldoende gemotiveerd en weergegeven in het plan.
Aangezien uw commissie geen aanleiding zit tot op- of aanmerkingen, zullen
op deze onderdelen geen aanpassingen plaatsvinden.
Voor kennisgeving aangenomen.

2.

Waterschap Hunze en Aa’s

A2.

Het waterschap geeft aan strikt formeel niet de behandelaar te zijn. Echter,
vanwege het afstromende en afgevoerde overtollig water vanuit het
beheersgebied van waterschap Velt en Vecht, waartoe het plangebied
behoort, in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s, zullen zij bij
dezen een reactie geven.
Omdat het plangebied in het beheersgebied van waterschap Velt en Vecht
ligt, maar grenzend aan het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s,
heeft de gemeente beide waterschappen om een reactie gevraagd. Onder punt
3 van deze Nota komt de reactie van waterschap Velt en Vecht aan bod.
Voor kennisgeving aangenomen.

B1.

B2.

C2.

A3.

B3.

C3.
A4.

Al het water van het beheersgebied, en dus niet alleen het plangebied, komt
via duiker RW A37 in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s.
Berekend dient te worden of de maximaal te ontvangen hoeveelheid water 1,2
l/s/ha via deze duiker bedraagt.
In de huidige situatie is de afvoer van het beheersgebied, inclusief plangebied
minder dan de maximale hoeveelheid van 1,2 l/s/ha. Het plangebied omvat in
de huidige situatie sportvelden met een gezamenlijk oppervlak van 3.4
hectare. Deze velden zijn als volledig gedraineerd beschouwd. Dit betekent
dat hemelwater direct afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater richting de
betreffende duiker. In de nieuwe situatie is ter plaatse een woonwijk
geprojecteerd. Gebouwen, wegen en verhardingen moeten ook worden
beschouwd als gebieden waar hemelwater direct moet worden afgevoerd. De
gebouwen, wegen en verhardingen beslaan tezamen een 3 hectare groot
gebied waar geen infiltratie mogelijk is. Hemelwater kan in
groenvoorzieningen en tuinen wel infiltreren. Het verschil van 0,4 hectare
meer infiltratieruimte betekent een kleinere afvoer van water. Per saldo wordt
dus het infiltratiegebied groter en dus de afvoer via de betreffende duiker
minder.
Paragraaf 5.6 (waterparagraaf) is op dit punt verduidelijkt.

C4.

Geadviseerd wordt om binnen de bestemming “Groen” voor het
noordwestelijke bosje de aanduiding “infiltratiezone” op te nemen waardoor
het wadi-systeem meer wordt vastgelegd voor de toekomst.
Binnen de bestemming “Groen” zijn watervoorzieningen mogelijk. Hiermee
is het doel infiltratie voldoende afgedekt. Het opnemen van een arcering op
de kaart betekent niet dat er meer mogelijk is dan in het artikel van de
bestemming “Groen”omschreven is.
Voor kennisgeving aangenomen.

3.

Waterschap Velt en Vecht

A5.

C5.

Het waterschap geeft aan akkoord te zijn met het plan, mits aan de
voorwaarden van waterschap Hunze en Aa’s wordt voldaan.
In B2, B3 en B4 is ingegaan op de voorwaarden en adviezen van waterschap
Hunze en Aa’s. Wij vertrouwen erop hiermee te hebben voldaan aan uw
verzoek en dat u akkoord gaat met het gestelde in het bestemmingsplan.
Voor kennisgeving aangenomen.

4.

IVN Vereniging voor Natuur- en milieu-educatie (afdeling Emmen e.o.)

A6.

In paragraaf 6.3 (groenstructuur) is niet duidelijk weergegeven welke bomen
kunnen worden gerooid en welke waardevolle bomen behouden dienen te
blijven. Het opnemen van waardevolle bomen op de plankaart verdient de
aanbeveling.
Door gemeente Emmen is geïnventariseerd welke bomen waardevol zijn en
welke bomen en struiken niet of minder waardevol zijn. Daarnaast is gekeken
welke waardevolle bomen behouden kunnen blijven. In de toelichting is een
kaart opgenomen met de waardevolle bomen die behouden blijven en welke
gekapt worden. Deze informatie hoort overigens niet thuis op de plankaart.
Paragraaf 6.3 van de toelichting is op dit punt aangepast.

B4.

B5.

B6.

C6.

A7.
B7.

C7.
A8.
B8.

C8.

In het kader van het dan ontstane bomenbeheerplan dient aangegeven te
worden op welke wijze de waardevolle bomen worden gecompenseerd.
Op basis van de toegevoegde kaart (zie B6.) met waardevolle bomen en het
stedenbouwkundig plan, kan worden geconcludeerd dat in het plangebied
nieuwe bomen worden ingeplant. In de exploitatiebegroting behorende bij het
bestemmingsplan is nadrukkelijk voorzien in de dekking voor aanplant. In de
kapvergunning worden voorwaarden opgenomen in welke vorm (herplant en
eventueel financiële tegemoetkoming) de waardevolle bomen worden
gecompenseerd.
Voor kennisgeving aangenomen.
In het flora- en faunaonderzoek zijn geen mitigerende maatregelen ten
aanzien van de handhaving van het broedseizoen opgenomen en derhalve ook
niet in paragraaf 5.2.
Ten aanzien van het rooien van groensingels en bomen is een kapvergunning
nodig. Een van de voorwaarden in de kapvergunning is dat het rooien buiten
het broedseizoen plaatsvindt. Volledigheidshalve zal in het bestemmingsplan
hier aandacht aan worden besteedt.
Paragraaf 5.2 is op dit punt aangevuld.

Inloopbijeenkomst De Planeet
11 november 2008
Aanwezig

:

Leden van de erkende overlegpartner Belangenorganisaties Klazienaveen.
Vanuit de gemeente Emmen: Aize Schipper, Bert Huisjes, Bertina Bruins en
Marielle Zomers.
Een zaal vol belangstellenden.

Afwezig

:

Actie

Opening
De voorzitter van de erkende overlegpartner opent de bijeenkomst en heet een ieder
welkom. Vandaag zal het woningbouwplan “De Planeet” door de gemeente worden
toegelicht. In de pauze kan een ieder zijn/haar vraag opschrijven. Na de pauze
worden deze door de diverse medewerkers van de gemeente beantwoord.
De voorzitter geeft aan, dat het plan inzake de rotonde en de Dordsestraat op een
ander moment wordt besproken.
Plantoelichting
Algemeen
De heer Schipper deelt mee, dat het college op 14 oktober jl. akkoord is gegaan met
het voorstel voor een bestemmingsplanwijziging. Naar aanleiding hiervan is de
procedure opgestart en is het bestemmingsplan in vooroverleg gegaan.
Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanwezigen informatie over de plannen, maar
kan er nog geen zienswijze/bezwaar worden ingediend. Dat kan op de daarvoor
aangewezen momenten tijdens de officiële procedure. De aanwezigen worden
uitgenodigd naast de vragen, ook op rode en groene reactiekaarten aan te geven wat
ze van de plannen vinden. Wat is goed, wat kan beter, waar moeten we als
gemeente bij de planontwikkeling aan denken?
In het plan is ruimte voor maximaal 133 woningen, bestaande uit:
33 starterswoningen (projectbouw)
20 2^1 kapwoningen (projectbouw)
46 vrijstaande woningen
34 2^1 kapwoningen óf vrijstaande woningen
Wanneer de bestemmingsplanprocedure zonder bezwaren loopt, dan kan er binnen
6 maanden een goedgekeurd bestemmingsplan liggen (dus ca. 1 juni 2009).
Daarna zal het gebied bouwrijp worden gemaakt, waarna er in januari 2010
overgegaan kan worden tot kaveluitgifte.
Stedenbouwkundig plan
De heer Huisjes geeft een toelichting op de stedenbouwkundige gegevens.
- Er is sprake van een verkavelingsstramien gebaseerd op de veendorpen.
- De starterswoningen worden op de kop van het plan gesitueerd.

-

De vrijstaande woningen worden aan de Brugstraat gesitueerd; dit sluit aan
bij de huidige structuur van de Brugstraat.
De overige woningen kunnen zowel vrijstaand al 2^1 kap worden, al naar
gelang de markt is.
Er komen lanen met wadi’s en bomen en parkeerplaatsen.
Er loopt een fietspad dwars door het plan.
De parkeernorm is 1,5 parkeerplaats per woning.

Procedure
De procedure heeft 3 fasen:
· Voorbereidingsfase
In deze fase zit de procedure momenteel.
De plannen worden naar diverse instanties gestuurd ter beoordeling en er
wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.
· Ontwerpfase
Er wordt n.a.v. de voorbereidingsfase een nota van beantwoording
opgesteld, die door het college moet worden goedgekeurd.
De plannen liggen daarna 6 weken ter inzage. In deze periode is het
mogelijk een zienswijze in te dienen.
De raad moet de plannen vaststellen.
· Beroepfase
Men kan beroep aantekenen tegen de plannen. Dit beroep gaat direct naar de
Raad van State.
Vragen van de zaal
· Wat is de prijs?
De prijs is nog niet vastgesteld, maar de richtprijs is ca. € 140,- /m2 excl.
BTW.
· Hoe moeten de woningen eruit komen te zien?
Dit staat nog niet vast. Langs de Brugstraat wordt gedacht aan traditionele
(op de huidige situatie aansluitende) bouw. De heer Huisjes geeft aan, dat
complete vrijheid in bouwstijl niet altijd een voordeel is. Wanneer er echter
specifieke wensen zijn, kan men dit aangeven. De goothoogtes kunnen nog
worden bepaald in het beeldkwaliteitplan (BKP). Dat geldt ook voor het
type daken. Momenteel zitten er geen platte daken in het plan.
· Wat is de kavelgrootte voor een vrijstaande woning?
De meeste kavels zitten tussen de 400 – 600 m2. Een aantal kavels zijn
groter.
· Komt het Esdal College ook in het plan?
Er is nog een onderzoek gaande naar de plaatsing van het Esdal College.
Tijdens het maken van de plannen voor De Planeet is dan ook geen
rekening gehouden met het Esdal College. De woningbouwplannen zullen
niet meer aangepast worden.
· Komen er speelplaatsen in het plan?
Er wordt in het inrichtingsplan rekening gehouden met speelplaatsen.
· Wat wordt er gedaan aan verkeersveiligheid?
Er komen meer uitritten en met het nieuwe woningbouwplan komt er meer
verkeer. In het inrichtingsplan zal hier rekening mee worden gehouden; evt.
een 30 km-zone creëren.

·

Hoe wordt omgegaan met het bestaande hoogteverschil?
Dit punt zal ook worden meegenomen in het inrichtingsplan. Voorlopig
wordt ervan uitgegaan, dat dit probleem binnen het plangebied kan worden
opgelost door te schuiven met grond. Dit kan gevolgen hebben voor het
funderen van de woningen (evt. heien). Het droogleggen van het gebied
gaat in overleg met het Waterschap. Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat
bij het omlaag brengen van het waterpeil rekening gehouden moet worden
met de woningen aan de Brugstraat.

Nadat alle vragen zijn beantwoord sluit de voorzitter van de erkende overlegpartner
de bijeenkomst.

Gedurende de bijeenkomst hebben de volgende personen reacties gegeven. In het
bovenstaande verslag is op de vragen en reacties ingegaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A. Pruim, Smidshof 30 te Nieuw-Dordrecht
A.J. Verdel, Zuiderkruis 39 te Klazienaveen
R. Schepers, Sneeuwvink 24, 7827 DM te Emmen
H.J. Bryan, Akkerdistel 101 te Klazienaveen
J. Seubers, Citroenvlinder 19, 7826 GG te Emmen
B. v.d. Kaap, Brugstraat 42 te Klazienaveen
M.J. Damhof, Kloosterwijk WZ 48 te Klazienaveen
D. Hamptmeyer, Mercuriuslaan 42 te Klazienaveen
J. van Tiel, Vinkenveld 34 te Emmen

