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Op 8 juli 2009 is het concept-ontwerpbestemmingsplan “Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de
Herenstreek” 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
Waterschap Hunze en Aas
Drentse recreatieschappen
IVN vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie
Dienst Brandweer
Erkende Overlegpartner: Dorpsbelang Nieuw-Dordrecht

De VROM-inspectie heeft laten weten dat het plan hen geen aanleiding geeft tot het maken van op- en
aanmerkingen omdat er geen nationale belangen zijn gemoeid, en dat zij ermee kunnen instemmen.
Op de reacties van de overige instanties wordt in deze nota inhoudelijk ingegaan.
Ten slotte wordt opgemerkt dat IVN en de Dorpsraad niet hebben gereageerd. Ook Waterschap Hunze
en Aa’s heeft in deze fase niet gereageerd. Echter, in de voorbereidingsfase (d.d. 13 februari 2009)
hebben zij reeds aangegeven via de watertoets dat zij niet verder bij het plan hoeven te worden
betrokken, als rekening wordt gehouden met de aspecten uit de watertoets.

De zienswijzen laten zich als volgt samen vatten, gevolgd door commentaar.
Leeswijzer:
A. Gemaakte opmerking
B. Commentaar
C. Besluitvorming
1.

Commissie afstemming ruimtelijke plannen van provincie Drenthe

A1. Het provinciaal belang omtrent dit bestemmingsplan is niet aanwezig. De provincie
spreekt dan ook de wens uit dat het plan in deze vorm in ontwerp wordt gebracht.
B1. Onder dankzegging van de brief zal de gemeente het plan op hoofdlijnen niet wijzigen.
C1. Voor kennisgeving aangenomen.
2.

Dienst Brandweer

A4. Tegen de uitvoering van het plan bestaat geen bezwaar. Er zijn pro-actieve maatregelen
in het plan beschreven.
B4. De genoemde maatregelen zijn al in het kader van het bestemmingsplan meegenomen.
C4. Voor kennisgeving aangenomen.
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Onderwerp

Reactie concept ontwerpbestemmingsplan “Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de
Herenstreek” te Nieuw-Dordrecht.
Geachte mevrouw Bruins,
Naar aanleiding van uw bovengenoemd verzoek u te willen adviseren over het conceptontwerpbestemmingsplan “Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek”, doe
ik u hierbij mijn reactie toekomen.
Hetgeen zoals door Bureau BügelHajema is omschreven kan ik onderschrijven.
Er zijn derhalve geen nadere opmerkingen / aanvullingen aangaande dit plan.
Indien u wijzigingen wilt doorvoeren die van invloed kunnen zijn op de pro-actieve
voorzieningen / maatregelen, dan verzoek ik dat te doen nadat deze met de behandelend
medewerker zijn besproken.
Met vriendelijke groet,
Hoofd afd. Pro-actie, preventie en preparatie,

R.E. Kleine

