
 

 

 
 
 
 
 
 
Overleg 4e Focusgroep aansluiting Pottendijk 
08 april 2021 

 

aanwezig : Provincie Drenthe: Marinus Pasjes, Thea de Langh en Menko Swaving 

Gemeente Emmen: Carina Vrij  

EOP Nieuw-Weerdinge - De Monden 

Landbouwvereniging Nieuw-Weerdinge 

RooBeek Advies 

   afwezig : EOP Emmer-Compascuum, LTO Noord 

 

1.   Opening 

De heer Pasjes heet eenieder welkom bij deze 43e online sessie van de focusgroep. 

 

2.   Verslag  

Het verslag van het 3e overleg d.d. 25 februari 2021 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

Het verslag en de uitnodiging wordt ook naar de volgende organisaties gestuurd: 

Kart Circuit Pottendijk, Schietsportcentrum Emmen, MSV Motordrome Emmen, Julian Motorsport, 

Speedway Emmen, E-Circuit Emmen (Powerfield), EOP-Bargeroosterveld, Heli Holland, EOP Emmer 

Erfscheidingsveen, EOP Roswinkel en EOP Weerdinge 

 

3.   Doel vanavond  

• Uitkomsten inloopbijeenkomst bespreken: aanpassingen schets/voorlopig ontwerp? 

• Voorlopig Ontwerp (VO) bespreken 

• Stand van zaken bestemmingsplan 

 

 

4.   Vragen/opmerkingen/aanvullingen informatiebijeenkomst 25 maart 2021 

• 25 maart 2021 was de online informatiebijeenkomst. Gemeente heeft vooraankondigingen 

verstuurd via gemeentelijke en provinciale website en div. sociale media. 

• Er waren 32 aanmeldingen binnen gekomen, er waren totaal 20 mensen aanwezig. 

• Vooraf waren er geen vragen binnengekomen. 

• De reacties waren positief. 

• Nu was het aanmelden via een formulier, we willen nu de teams link op de website plaatsen. 

 

Gestelde vragen tijdens informatiebijeenkomst en voorstel voor het antwoord hierop. 

• Welke geluidsmaatregelen kunnen er worden gedaan.  

      Dit is onderdeel van de onderzoeken voor het Bestemmingsplan. Maar op voorhand: 

1. Wettelijke toets afstand: 250 meter aan beide kanten van de weg. Bebouwing   

    woningen is ca. 580 meter. 

2. intensiteiten nemen niet toe als gevolg van het plan: wel autonoom 

3. Remmen en optrekken minimaal t.o.v. huidige situatie (alleen afslaand en helft achter talud) 

4. Maatregelen alleen als wettelijk nodig is: Wet Geluidhinder en gezien punt 1: niet van 

toepassing. 
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 Maar stel dat er wel sprake is van reconstructie volgens Wet Geluidhinder, dan 

 - eerst aan de weg (geluidsarm asfalt) 

 - anders en mogelijk aanvulling op, langs de weg (scherm/wal), criterium hiervoor is   

                  geld/landschap/verkeer. 

- aanpassingen aan woning(en): gegarandeerd minimaal binnenklimaat (hoge waarde      

   procedure) 

 

 In de bestemmingsplanprocedure wordt een geluidsonderzoek gedaan.  

De verwachting is dat hier, gelet op de afstanden, geen aanvullende maatregelen getroffen dienen 

te worden. 

De focusgroep is met deze uitleg akkoord en er wordt geen wijziging in het ontwerp aangebracht. 

 

• Beplanting die verwijderd wordt: komt dat terug als afscherming/geluidswering? 

 1. Nu is er een strook met struiken/opschot aan de zuidwestzijde ter plaatse van de toekomstige  

     oprit. 

 2. Groenstrook wordt doorgetrokken (verbonden met beide zijden) 

 3. De strook heeft geen geluidsvoordelen 

 4. Landschapsplan: open karakter benadrukken: daar passen geen bomen bij. 

De focusgroep is met deze uitleg akkoord en er wordt geen wijziging in het ontwerp aangebracht. 

  

• Welk materiaal wordt toegepast in de ophoging? 

Er wordt zand toegepast. 

  

• Planning werkzaamheden? 

    1.  start voorzien zomer 2022. Afhankelijk van procedures. 

    2. bouwtijd ongeveer 1,5 jaar, gereed eind 2023. 

 

      Conclusie: het schetsplan hoeft niet te worden aangepast en kan worden uitgewerkt naar een  

      voorlopig ontwerp. 

 

5.  Van schetsplan naar voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp is nodig om het ruimtebeslag helder te krijgen. 

Er wordt daarom binnenkort een DTM (digitale terrein meting) uitgevoerd. 

 

Het schetsplan wordt verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. 

Tijdens de 2e informatiebijeenkomst zal hier een technische uitleg over worden gegeven aan de 

aanwezigen. 

 

      

6. Stand van zaken bestemmingsplan   

Het concept bestemmingsplan ligt ter beoordeling bij de gemeente Emmen. 

Er is een concept verbeelding bij gevoegd, deze wijkt iets af van het schetsontwerp. Het wordt nog 

aangepast.  

De Provincie heeft meer gronden in eigendom dan nu stikt noodzakelijk is. De provincie probeert deze 

gronden te verkopen. Als dat niet lukt, dan wordt de scheidingssloot op de bestaande grens gelegd zodat 

er geen strook grond achter de nieuwe sloot overblijft.  

 

Uit te voeren onderzoeken: 

Flora & Fauna onderzoek (incl. stikstof) wordt binnenkort verwacht. 

Water: er wordt overleg met het waterschap ingepland. 

Externe veiligheid: Tennet, hoogspanningsmast, er wordt overleg met Tennet ingepland. 

NGE (niet gesprongen explosieven): is een aandachtspunt, in het gebied liggen wel bommenwerpers.  

M. Roobeek zal hier onderzoek naar laten doen. 

Luchtkwaliteit: er zijn al onderzoeken gedaan t.b.v. Pottendijk. 
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7.  Informatiebijeenkomst 29 april as 

Het inhoudsvoorstel is als volgt: 

 

- Welkom en programma 

- MM Bereikbaar film 

- Randvoorwaarden gehele project en Pottendijk 

- Aanpak proces 

- Voorlopig ontwerp, technische uitleg 

- Vragen 

- Bestemmingsplan 

- Planning 

- Vragen die nog niet gesteld zijn? 

 

Eenieder kan zich vinden in het voorstel. 

 

Binnenkort komt de uitnodiging hiervoor in de krant en op de website. Thea zendt ook nu weer de 

uitnodiging aan de focusgroepleden zodat deze ook op jullie website/krant geplaatst kan worden.  

We gaan het deze keer niet via een aanmeldformulier doen, maar vermelden  de team link op de website. 

 

8. Planning 

Fase 1 

• Januari 2021       1e onlinebijeenkomst focusgroep Pottendijk  

• Februari 2021     2e onlinebijeenkomst focusgroep Pottendijk                       

• Februari 2021     3e onlinebijeenkomst focusgroep Pottendijk 

• Maart 2021          1e inloopbijeenkomst over schetsplan 

 

Fase 2 

• April 2021             4e onlinebijeenkomst focusgroep Pottendijk 

• April 2021            2e Inloopbijeenkomst over voorlopig ontwerp 

 

Fase 3 

• Mei 2021              5e onlinebijeenkomst focusgroep 

• Mei 2021  Voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp door stuurgroep en colleges 

• Juni 2021             Plan in procedure 

• Voorjaar 2022     Vastgesteld bestemmingsplan 

• Zomer 2022   6e onlinebijeenkomst focusgroep  

• Zomer 2022   3e inloopbijeenkomst werkzaamheden en omleidingen 

• Zomer 2022         Start bouw ongelijkvloerse aansluiting 

• Eind 2023            Oplevering project 

 

Wel afhankelijk van grondverwerving en procedures! 

 

Er zit een gat tussen het 5e en 6e overleg met de focusgroep. Er wordt afgesproken dat we de focusgroep 

bv 1x per maand wordt geïnformeerd per mail over de stand van zaken. Zodat ze op de hoogte blijven van 

het proces. 

 

Er wordt dan voorafgaand aan de informatie/inloopbijeenkomst weer een focusgroep overleg gepland en 

deze zal dan fysiek zijn. 

 

9.    Rondvraag/W.v.t.t.k. 

- Duikers: de situatie is bij de provincie bekend. Bij de digitale terrein meting worden de duikers ook 

ingemeten. In het reeds geplande gesprek met het waterschap zal hier ook over worden gesproken. 
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10.     Volgend overleg: 

Donderdag 10 juni van 19.00 tot 20:30 uur 5e focusgroep overleg. 

 

 

11.     Sluiting 

De heer Pasjes dankt eenieder en sluit de vergadering. 

 

 

 


