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Onderwerp: 
I Vaststelling beheersverordening "Emmen, Delftlanden" 

Portefeuillehouder: R. v.d. Weide 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur 
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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld besluit 
De beheersverordening "Emmen, Delftlanden" en de verbeelding vervat in het GML-bestand 
"NL.IMRO.0114.2015012- B701" en "Ondergrond_Emmen_2016_03.dxf naar aanleiding van ambtshalve 
aanpassingen gewijzigd vast te stellen op de volgende punten: 

- Het op de verbeelding aanbrengen van het besluitvlak 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
- Het aan de regels toevoegen van regels voor het besluitvlak 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
- Het toevoegen van een afbeelding met waardevolle archeologische gebieden aan de toelichting. 

Samenvatting 
In het kader van het actualiseren van bestemmingsplannen dient het gebied Delftlanden een actueel plan te 
krijgen. Op dit moment zijn voor het gebied Delftlanden het 'moederplan' Emmen, Delftlanden-I en drie 
uitwerkingsplannen van kracht. Een deel van deze plannen is niet meer actueel. De termijn om leges te 
kunnen heffen bij nieuwe ontwikkelingen is voor die gebieden dan ook verlopen. Daarom is gekozen voor 
een beheersverordening. Bij een beheersverordening wordt de bestaande planologische situatie opnieuw 
vastgelegd, maar is de procedure minder lang. 
Het ontwerp heeft vanaf 10 juni 2016 zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Tijdens de termijn 
van de terinzagelegging zijn géén zienswijzen ingekomen. 
Tijdens een laatste controle zijn twee punten opgevallen die ambtshalve aangepast moesten worden ten 
opzichte van de ontwerpbeheersverordening. Beide wijzigingen hebben verder geen eonsequenties voor de 
beheersverordening. 

Bijlagen: 
Beheersverordening "Emmen, Delftlanden " 

Stukken ter inzage: 
Collegebesluit d.d. 23 augustus 2016 en de daarbij behorende stukken 
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1. Aanleiding voor het voorstel 
In het kader van het actualiseren van bestemmingsplannen, dient het gebied Delftlanden een actueel plan te 
krijgen. Op dit moment zijn voor het gebied Delftlanden het 'moederplan' Emmen, Delftlanden-I en drie 
uitwerkingsplannen van kracht. Een deel van deze plannen is niet meer actueel. De termijn om leges te 
kunnen heffen bij nieuwe ontwikkelingen is voor die gebieden dan ook verlopen. Daarom is gekozen voor het 
opstellen van een beheersverordening. Door te kiezen voor een beheersverordening wordt de bestaande, 
planologische situatie opnieuw vastgelegd, maar is de procedure minder lang. Zo kunnen de leges blijvend 
worden geheven. 
Het gestelde uit het oude bestemmingsplannen en de drie uitwerkingsplannen, waaronder ook alle nog niet 
gerealiseerde gebruiks- en bouwmogelijkheden, is onverkort overgenomen in de beheersverordening. 
Wanneer nieuwe ontwikkelingen (qua gebruik en/of bebouwing) plaatsvinden, kan worden volstaan met een 
reguliere Wabo-vergunning als deze past binnen de beheersverordening. 

2. Argumentatie/beoogd effect 
Het ontwerp van de beheersverordening "Emmen, Delftlanden" heeft vanaf 10 juni 2016 zes weken voor 
zienswijzen ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van de ter inzage legging zijn géén zienswijzen ingediend. 

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten 
Het bestemmingsplan "Emmen, Delftlanden-I" is door uw raad op 31 maart 2005 vastgesteld. Daarnaast zijn 
de uitwerkingsplannen "Emmen, Delftlanden-I, Ie uitwerking", "Emmen, Delftlanden-I, 2e uitwerking" en 
"Emmen, Delftlanden-I, 3e uitwerking" door het college vastgesteld op respectievelijk 1 november 2005,15 
mei 2007 en 18 augustus 2009. 

4. Afstemming met externe partijen/communicatie 
Het ontwerp van de beheersverordening is verzonden aan het waterschap Vechtstromen, de Gasunie, 
Watermaatschappij Drenthe, RUD, Provincie Drenthe, de Veiligheidsregio Drenthe, de VAC en Ziggo. De 
Veiligheidsregio Drenthe, de provincie Drenthe en de RUD hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben. 
De overige partijen hebben niet gereageerd. 

5. Ambtshalve aanpassingen 
Tijdens een laatste controle is een aantal punten opgevallen dat aangepast moesten worden ten opzichte van 
de ontwerpbeheersverordening. Het betreft: 
• op de verbeelding en in de regels ontbrak de aanduiding voor de zone langs de hoogspanningsverbinding. 

De aanduiding op de verbeelding en bijbehorende regels zijn alsnog toegevoegd; 
• in de toelichting ontbrak een kaartje met de aanduiding van archeologisch waardevolle gebieden. Dit 

kaartje is alsnog ingevoegd. 
Beide wijzigingen hebben verder geen eonsequenties voor de beheersverordening. 

6. Financiële eonsequenties/voorgestelde dekking 
De kosten voor het opstellen van de beheersverordening zijn gedekt uit het project tot het actualiseren van 
bestemmingsplannen. 

Omdat sprake is van een beheersverordening, hoeft de financiële uitvoerbaarheid niet in ogenschouw 
genomen te worden. Op basis van de beheersverordening kan een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Over dergelijke omgevingsvergunningen zalleges worden geheven. 

Een concept-besluit is bijgevoegd. 

Emmen, 23 augustus 2016. 
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Raadsbesluit 
De raad van de gemeente Emmen; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2016, nummer: 16/659; 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening; 

overwegende dat: 
de procedure conform het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening heeft plaatsgevonden; 
de ontwerpbeheersverordening vanaf 10 juni 2016 voor zes weken ter inzage heeft gelegen; 
tegen het voornoemd ontwerp van de beheersverordening geen zienswijzen zijn ingebracht; 
de ambtshalve wijziging het aanpassen van de beheersverordening tot gevolg heeft op de volgende 
punten: 
Verbeelding: 
1. Het op de verbeelding aanbrengen van het besluitvlak 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
Regels: 
2. Het aan de regels toevoegen van regels voor het besluitvlak 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
Toelichting: 
3. Het toevoegen van een afbeelding met waardevolle archeologische gebieden aan de toelichting. 

besluit: 

De beheersverordening "Emmen, Delftlanden" en de verbeelding vervat in het GML-bestand 
"NL.IMRO.0114.2015012- B701" en "Ondergrond_Emmen_2016_03.dxf naar aanleiding van ambtshalve 
aanpassingen gewijzigd vast te stellen op de volgende punten: 

- Het op de verbeelding aanbrengen van het besluitvlak 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
- Het aan de regels toevoegen van regels voor het besluitvlak 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
- Het toevoegen van een afbeelding met waardevolle archeologische gebieden aan de toelichting. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2016. 

de griffier, de wnd. voorzitter, 

~ 
H.D. Werkman 




