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Initiatieven Veenvaart

Geachte leden van de Raad,
Tijdens de raadscommissie Wonen en Ruimte op 9 september 2013 heeft de fractie van Wakker Emmen
geïnformeerd naar de stand van zaken over initiatieven van ondernemers langs de Veenvaart. Tijdens de
raadscommissie heb ik toegezegd dit te doen. In deze brief informeer ik u over de initiatieven en de stand van
zaken.

Initiatieven Veenvaart
Vanaf het begin van de ontwikkeling van de Veenvaart zijn een dertigtal initiatieven bij de gemeente
binnengekomen. Het betreft initiatieven die puur een idee zijn, maar ook initiatieven die al verder doordacht
en uitgewerkt zijn. Met alle initiatiefnemers is persoonlijk contact geweest om over hun initiatief te spreken.
Hieronder een aantal initiatieven die in behandeling zijn of al zijn gerealiseerd in het kader van het
Gebiedsontwikkelingsplan. Dit zijn initiatieven die op enig moment voor de buitenwereld bekend zijn
geworden. Dit kan zijn via de publicatie in kader van de vergunningverlening en/of omdat de initiatiefnemers
zelf de publiciteit hebben gezocht.
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Drents Venetië
Betreft een plan voor de realisatie van 132 woningen en jachthaven met voorzieningen op het kruispunt
Stieltjeskanaal-Drentse Hoofdvaart te Nieuw Amsterdam. Dit plan is in ontwikkeling.
Sluiswoningen
Bij de sluis in Erica is een plan ingediend voor de realisatie van drie sluiswoningen. Toestemming is
verleend voor de realisatie van één woning en het initiatief wordt verder uitgewerkt.
Charme Camping "Op Fietse"
De camping heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding van de camping en het realiseren van barbecue
vlotten in het kanaal bij Erica. Dit initiatief is gerealiseerd.
Snikke Johannes Veldkamp
Het schip De Snikke zoekt al enige tijd naar een vaste ligplaats. Er is nog geen concrete locatie gevonden,
waar het schip kan liggen en waar voldoende voorzieningen zijn. Bestuurders van De Snikke en gemeente
zijn in overleg om te komen tot een geschikte locatie. De initiatiefnemer komt op korte termijn met een
concreet verzoek.
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Theetuin De Groene Trambrug
Bij de nieuwe trambrug over het Scholtenskanaal WZ te Klazienaveen is een initiatief ingediend voor een
theetuin. De initiatiefnemer heeft hiervoor een vergunning en heeft de theetuin gerealiseerd. De
initiatiefnemer heeft ondertussen een aanvraag voor uitbreiding ingediend die momenteel in behandeling
is.
Veenpark
Het Veenpark heeft naar aanleiding van de veenvaart twee electroboten aangeschaft. De initiatiefnemer
heeft een aanvraag voor aanlegplaatsen gedaan. De aanlegplaatsen zijn gerealiseerd.
Muziekboerderij
Dit initiatief behelst de realisatie van een wonen/werken-locatie te Barger Compascuum. De gemeente
heeft een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding op het initiatief mogelijk te maken. De
initiatiefnemer heeft besloten zijn plannen in te trekken.

Naast de genoemde initiatieven/plannen, zijn er een twintigtal binnengekomen initiatieven, die op dit
moment niet actueel zijn of niet tot realisatie zullen komen. De verwachting is dat na het vaarseizoen 2013 en
de bekendheid over het aantal vaarbewegingen, een deel van deze initiatieven opnieuw actueel worden. Gezien
de onzekerheid over deze initiatieven zijn deze niet in deze brief opgenomen.

Werkwijze

De behandeling van initiatieven gebeurt conform de werkwijze van het vastgestelde Gebiedsontwikkelingsplan
Vaarverbinding Erica - Ter Apel. Op het moment dat een initiatief binnenkomt die betrekking heeft op de
vaarverbinding, dan komt dit initiatief terecht bij het uitvoeringsteam voor de vaarroute. Dit uitvoeringsteam
gaat de eerste oriënterende gesprekken met de initiatiefnemer(s) aan. Gedurende het gehele proces is een
accountmanager betrokken, die het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer(s) is.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Wethouder gebeidsontwildcelingsplannen, land- en tuinbouw,
bos, landschap en natuur, recreatie en toerisme,
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