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Woord vooraf
Er is een grote overlap in het gebied van het vigerende bestemmingsplan en het gebied
van de Visie voor de Grote en Kleine Rietplas en daarmee ook in onderwerpen.
Die Visie wordt geacht deel uit te maken van deze wijkvisie. Hetgeen in die Visie
besproken is, zal hier niet in extenso herhaald worden.
De Wet Ruimtelijke Ordening wordt omgezet in een Omgevingswet. Bestemmingsplannen
zullen dan Omgevingsplannen worden.
Het huidige bestemmingsplan loopt in 2019 af en zal dan als overgangsoplossing blijven
bestaan tot de Omgevingsvisie gereed is.
De Omgevingsvisie wordt door de gemeentelijke dienst opgesteld in overleg met de
bewoners.
De onderhavige Woonvisie (incl. Rietplasvisie) zal hier mede een onderlegger voor zijn.

1. Inleiding / aanleiding
In oorsprong was Parc Sandur gepland als een volledig recreatiegebied in Emmen-Zuid.
Dit bleek uiteindelijk financieel niet haalbaar. Reden waarom een deel verkocht moest
worden t.b.v. particuliere woningbouw om opbrengsten te genereren. Zo'n 25 jaar geleden
zijn die plannen verder ontwikkeld en vastgesteld in een bestemmingsplan.
Hierbij is een campingbestemming direct tegen de woonwijk gehandhaafd.
De opzet/doelgroep bewoners bestaande uit gezinnen zonder kinderen en ouderen in een
wijk zonder voorzieningen heeft zich anders ontwikkeld..... Direct al kwamen jonge
gezinnen, vaak ook uit het westen van het land naar deze wijk en ontstond een ingrijpend
andere bevolkingssamenstelling. Deze accepteerden het plan zoals het er lag.
Inmiddels zijn de maatschappelijke opvattingen gewijzigd en heeft de
bewonerssamenstelling zich verder ontwikkeld. Hiermee stroken de wensen voor het
wonen, leven en welbevinden niet meer met de ervaringen in de praktijk van de huidige
bewoners.

2. Aanloop naar het gevormde plan en toenmalige uitgangspunten:
Door de teruglopende klassieke industrie, waaronder de AKU, in de jaren ’80 van de 20e
eeuw ging het slecht met de werkgelegenheid in Emmen. Volgens het
gemeentebestuur was het creëren van laagwaardige werkgelegenheid hiervoor een
oplossing. Rond deze tijd gaf ook de dierentuin aan een extra impuls nodig te hebben
omdat het aantal bezoekers sterk terugliep. De twee problemen werden gebundeld en de
conclusie was dat het realiseren van een recreatiepark de beste oplossing was.
Enerzijds voor het stimuleren van de werkgelegenheid en anderzijds om mensen voor een
langere periode naar Emmen te trekken.
Onderzocht moest worden wat de beste locatie zou zijn voor het nieuwe recreatiepark. Het
toerisme kon op deze manier worden versterkt.
Een uitgangspunt voor de realisatie van een recreatiepark was dat het concept bestond uit
veel water met daaraan woningen gesitueerd. Omdat Emmen op een uitloper van
de Hondsrug ligt was het nog maar de vraag waar, na zandafgraving, het water spontaan
in het “gat” bleef staan. Daarnaast lag de vraag voor wat te doen met het afgegraven
zand.
Om antwoord te krijgen op de eerste vraag besloot de gemeente om in de nieuwbouwwijk
Rietlanden een experiment uit te voeren. Na afgraving bleek dat door onderaardse
stroompjes het water bleef staan. Hierdoor wist men zeker dat op deze plek het water zou
blijven staan en daarom werd besloten het recreatiepark ten zuiden van de Rietlanden te
realiseren.
Door de keuze van deze locatie was meteen het vraagstuk voor het afzetten van het af te
graven zand opgelost. Rond deze periode was al bekend dat de provinciale weg N37 zou
worden opgewaardeerd tot een rijksweg A37, waarvoor het zand prima gebruikt kon
worden.
[Zie bijlagen Masterplan]
Voor de gemeente was duidelijk dat zij dit recreatiepark niet alleen kon realiseren. Om die
reden ging de gemeente opzoek naar verschillende partijen voor het afgraven van zand,
het ontwikkelen en realiseren van het recreatiepark en een belegger. In eerste instantie
werd een plan ontworpen voor 700 woningen. Door een aantal tegenslagen had de

gemeente Emmen zich teruggetrokken en stapte af van het idee om een recreatiepark te
realiseren. Na enige tijd wilde de ontwikkelaar toch de problemen oplossen. Uit onderzoek
bleek dat een recreatiepark alleen haalbaar was, wanneer er 1.100 à 1.200 woningen
zouden worden gerealiseerd. Daarnaast was een nationaal onderzoek afgerond waaruit
bleek dat vooral kleinschalige parken de voorkeur hadden, vanwege rust en ruimte. Na
nog enige momenten van twijfel besloot de gemeente toch de draad weer op te pakken.
Het concept “Prettig Geregeld” werd opgesteld.
Vanuit de basisgedachte “Prettig Geregeld” werd het plan opgedeeld in drie delen:
1. Recreatiedeel (400 woningen);
2. Bijzonder woondeel met voornamelijk ouderen en vutters als doelgroep en mensen die
een huis in Emmen wilden als uitvalsbasis, waarbij in eerste instantie dit bijzondere
woondeel zou bestaan uit 400 woningen. Echter, met dit aantal woningen was het
verzorgingsgebied te klein en is het aantal woningen in het bijzondere woondeel uitgebreid
naar 800 permanente woningen.
3. Centrumgedeelte met voorzieningen voor geheel Parc Sandur;
Op basis van het concept “Prettig Geregeld” had men de gedachte een
afgeschermde woonwijk te realiseren. De wijk zou één toegangsweg krijgen met een
slagboom en hekken eromheen. Dit idee is losgelaten, omdat gedacht werd dat de vraag
voor dit soort projecten niet voldoende zou zijn. Bijkomend feit was dat de realisatie van
de nieuwste woonwijk Delftlanden stagneerde. Hierdoor werd de markt verruimd.
Gezinnen wilden toch naar een nieuwe woonwijk en toonden belangstelling voor
Parc Sandur, waarmee het karakter steeds meer verschoof van een bijzondere
woonwijk naar een “gewone compacte” woonwijk.
Echter de oorspronkelijke uitgangspunten een wijk zonder onderwijsvoorzieningen,
met als bewonersdoelgroep gezinnen zonder kinderen en ouderen zijn overeind
gebleven.
Wel werden nog huurwoningen gerealiseerd.

Fragmenten uit de toelichting op het bestemmingsplan:
De planologische rechtsbasis voor het woon- en recreatiegebied Parc Sandur is gecreëerd
in het bestemmingsplan Emmen, waterrecreatiegebied Emmen- Zuid (1993).
Hoofddoel van dit plan is het creëren van een verblijfsklimaat voor korte en
langere vakanties in de directe omgeving van de kern Emmen. Dit bestemmingsplan is
verder uitgewerkt in een recreatiedeel voor recreatieve bewoning, een woondeel voor
permanente bewoning en een campingterrein.
In 1995 is gestart met de aanleg van het park. Het bestemmingsplan legt de
huidige situatie vast en voorziet in een helder toetsingskader voor bouwaanvragen.
In dit plan wordt telkens de benaming Parc Sandur gehanteerd. Dit omvat zowel het deel
voor permanente en niet-permanente bewoning als het waterrecreatie en groene deel van
het gebied.
Het plangebied beslaat circa 420 hectare en ligt aan de zuidkant van Emmen, tussen de
kern Emmen en de A37. De grenzen van het plangebied worden gevormd door:
· De Ericasestraat en Zuidbargerstraat aan de oostzijde;
· De Verlengde Herendijk aan de zuidzijde;
· De Siepeldijk aan de westzijde;
· De Boerweg en de woonwijk Rietlanden aan de noordzijde.
Het woonpark (Sandur) en de woonwijk (Rietlanden) zijn met elkaar verbonden middels
het water van de Kleine en de Grote Rietplas, geschikt voor waterrecreatie.
Het centrum van Emmen ligt op circa 5 kilometer ten noorden van Parc Sandur. De dorpen
Erica en Nieuw- Amsterdam liggen op ongeveer 3 kilometer ten zuiden van het
plangebied.

3. Hoe is nu de stand van zaken?
De huidige samenstelling van de bevolking is inmiddels zo:

Duidelijk is een verschuiving in leeftijden t.o.v. de oorspronkelijke opzet, waarmee het
wensenpakket geheel anders is geworden.
De woonwijk is bijna volgebouwd.
Er staan nu c.a. 850 woningen en er zijn nog c.a. 4 kavels beschikbaar.
Het recreatiepark heeft nog ruimte voor een groot aantal woningen.
De eerste indruk, die men bij het binnenkomen van de wijk heeft, is een ruime wijk door
het laankarakter van de rondgaande ontsluitingsweg. Echter de woonstraten zijn zeer krap
met beperkte parkeermogelijkheden en weinig openbaar groen.
De voortuinen in de binnenstraten zijn eveneens ondiep. Veel tuinen zijn nagenoeg geheel
dicht gestraat, zodat er slechts beperkte voeding met hemelwater aan het grondwater is.

4. Het Omgevingsproces
Er zijn diverse formele en informele bijeenkomsten en overleggen geweest, waarbij op- en
aanmerkingen kwamen over de bestaande toestand in en om de wijk. Veelal gerelateerd
aan het vigerende bestemmingsplan. Zo waren er meer dan 200 bewoners op de
informatieavond bij Vd Valk inzake de mogelijke ontwikkelingen op het campingterrein.
Er groeide behoefte om deze praatsessies en de daar uit voortvloeiende inbreng formeler
te maken. Het bestuur/werkgroep had reeds de benodigde ervaring opgedaan bij de
sessies in het kader van het opstellen van de Visie voor de Grote en Kleine Rietplas. Op
die nuttig gebleken werkwijze werd voortgeborduurd. De keus is dan ook gemaakt om
eerst de Rietplasvisie te voltooien en daar achteraan verder te gaan met de Wijkvisie.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 26 januari 2018 was er voorlichting over de aanloop
naar de Omgevingswet. Er was ruim kaartmateriaal aanwezig. Door middel van gekleurde
plakstickers kon men zijn wensen en ideeën aanbrengen. Voor wie meer in te brengen had
of niet aanwezig was, bestond de mogelijkheid per brief of email te reageren. Van te voren
waren alle wijkbewoners door middel van een huis aan huis flyer op de hoogte gesteld van
de bedoeling van de avond.

Ook op de jaarvergadering van de Wijkvereniging op 11 april 2018 is weer verder gepraat
over de visie op de toekomst.
Alle ingebrachte opmerkingen zijn verzameld en op een of andere wijze verwerkt in deze
Wijkvisie.
Op 26 maart 2019 was er nog een Werkbijeenkomst Gebiedsvisie, door de gemeente
georganiseerd om het nog eens dunnetjes over te doen. Hiervoor waren alle bewoners
d.m.v. een huis-aan-huis-flyer uitgenodigd [zie afbeelding], alsmede in ruimer verband een
aantal andere mogelijke steakholders/belanghebbenden via mail en regionale advertentie.
De ‘anti-campinggevoelens” voerden hier direct al de boventoon. Overige inbreng is door
de gemeente verzameld.

5. De blik op de toekomst
Over het algemeen vinden de bewoners het een prettige woonwijk, maar ziet men
duidelijk verbeterpunten. Opvallend is dat men daar tamelijk eensgezind, of op
punten neutraal, in is en dat er weinig tegenbewegingen zijn.
5.1. Recreatie
De afwijzing van de camping gelegen tegen de wijk aan, is unaniem. Er zijn geen
opmerkingen ingebracht voor behoud van de camping, althans niet op deze plek.
[zie bijlagen]
Er is behoefte aan actieve recreatiemogelijkheden voor de wijkbewoners zelf. Een beter
voetbalveld, een skatebaan voor de jongeren. Voor ouderen beweegmogelijkheden. Of
fitnesspark voor jong en oud.
Een ontmoetingsplek voor baasjes en honden.
Omgekeerd wordt ook een plek gevraagd voor stilte en meditatie vrij van verkeer- en
andere geluiden.
Ook zijn velen benieuwd naar de ontwikkelingen van de roeibaan/kanobaan.
Betere bevaarbaarheid/waterdiepte van de plassen is een veel herhaalde wens.
Een fontein om wat leven en beweging in het water te krijgen.
Een kiosk met toilet en douches bij de stranden is noodzakelijk
5.2. Gezondheid en luchtkwaliteit, veiligheid
Veiligheid wordt niet als probleem ervaren. Er is wel een Whatsapp-groep
Hinder door geluid en fijnstof van omringende wegen, o.a. A37, Ericasestraat en
Verlengde Herendijk
Fijnstof en geur van agrarische bedrijven.
Geluidwering en zonnepanelen langs A37 combineren.
Wens om medische voorzieningen, prikpost, e.d. wordt geuit. Dit is marktafhankelijk.
Indien deze niet komen, is een goede bereikbaarheid naar de omliggende dorpen en
wijken per fiets, auto of openbaar vervoer dringend gewenst.
5.3. Innovaties en energie.
Maak van ParcSandur een energiezuinige wijk. Zie aparte studie Parc Sanduurzaam.
Wonen op water met duurzame, zelfvoorzienende woningen. Op ecologische principes.
Zonneroute A37
5.4. Ondernemen.
Kleinschalig ondernemen aan huis is geen probleem.
Evenmenten naast de woonomgeving niet te groot in aantal en schaal maken.

5.5. Infrastructuur, verbindingen
Een goede openbaar vervoer verbinding voor bewoners en toeristen.
Verlichting op meer (fiets)paden. O.a. richting Rietlanden en langs Ericasestraat.
Evenementen mogen geen hinder vormen voor de bereikbaarheid van voorzieningen.
De Vuurvogelroutes duidelijk maken, herstellen en blijvend onderhouden.
De voetpaden voorzien van een zinvolle toplaag.
Fietspaden staan plaatselijk onder water.
Een pad er bij langs de Golfbaan/Aquamarijndreef met een veilige oversteek voor fietsers
en voetgangers.
Anti-slip voorziening op bruggetjes.
De bochten van de rotondes wat soepeler verloop geven om het groen te sparen en
minder modder te genereren.
De T-aansluiting van de Kristaldreef op de Aquamarijndreef wordt als gevaarlijk en
onoverzichtelijk ervaren. Werkt dit remmend, of spiegel, danwel waarschuwingsbord
plaatsen?
De parkeerplaatsen bij het Parccentrum sluiten aan op de Dreven. Onduidelijk is te
herkennen dat dit uitritten zijn. Dit d.m.v. bebording markeren
Een goede veilige aansluiting van de Verlengde Herendijk op NieuwAmsterdamse straat
voor alle weggebruikers.
Zorg om "opwaarderen" van de Verlengde Herendijk. (Verkeersaantrekkend, sluiproute
vrachtverkeer, meer lawaai en fijnstof.)
5.6. Natuur.
Ooievaarsnesten
Bijen, insectenhotels
Fruitbomen, veldbloemen, pluktuin, kruidentuin.
Natuur-educatieve mogelijkheden scheppen.
Voor natuurfuncties het als "camping" bestemde terrein gebruiken.
5.7. Beheer.
Vrij zicht op het water bij de entree van het park via de Sandurdreef.
De betonbuizen/duikertjes afschermen. Bijvoorbeeld door steigertje er over heen. Heeft
ook recreatieve waarde en biedt vismogelijkheid voor mindervaliden.
De plaats van de brievenbus is ongelukkig. Graag meer een centrale plek geven.
Lantaarnpalen, verkeersborden, richtingborden, rechtop plaatsen en schoonhouden.
Aandacht voor zwerfvuil.

Wij zien deze onderhavige Wijkvisie, samen met de Rietplasvisie duidelijk als
inbreng voor het nieuw op te stellen Omgevingsplan.
Het rapport Parc Sandurzaam kan tevens gezien worden als onderdeel van de Wijkvisie.

Bijlagen:
Masterplan 1990 -1991
Verkoopbrochure ca 1997 en Woonkrant 1098
Actie bewoners tegen de camping
Brief Wijkvereniging aan B&W verplaatsing camping.

Schets t.b.v. Masterplan 1990 – 1991

Uit het Masterplan 1991 Waterrecreatiegebied Emmen zuid (Parc Sandur):
6.1 Masterplan 1991
Het totale gebied (Grote en Kleine Rietplas inclusief de omgeving) is circa 420 hectare groot.
In de onderstaande paragrafen worden de plangebieden uit het Masterplan – weergegeven in figuur –
nader toegelicht.
6.1.1 Kleine Rietplas
Ten zuiden van de wijk Rietlanden is de eerste fase van het waterrecreatiegebied gerealiseerd,
de Kleine Rietplas. Dit gebied heeft de functie dagrecreatieve stadsrandzone en heeft een oppervlak van 34 hectare.
6.1.2 Rietveld-zuid
Een klein deel van de wijk Rietlanden, namelijk Rietveld zuid II maakt als woongebied onderdeel
uit van het bestemmingsplan. Gedacht wordt aan circa 75 vrijstaande woningen
met directe verbinding naar de Grote Rietplas.
6.1.3 Zuidbargerbos
Dagrecreatie zal verspreid plaatsvinden over de Grote en de Kleine Rietplas maar ook in
het Zuidbargerbos. Het Zuidbargerbos zal bestaan uit 50 hectare bos en beplanting langs
het strandplasgedeelte van de grote Rietplas.
6.1.4 Ericase bos
Het Ericasebos zal een oppervlakte beslaan van 15 hectare.
6.1.5 Kampeerterrein
Het kampeerterrein, ter grootte van circa 20 ha, is gepland ten zuiden van het Zuidbargerbos
en heeft een eigen strandgedeelte aan de strandplas. Voor het ontwerp wordt
uitgegaan van een terrasgewijs opgebouwd terrein, gecompartimenteerd door bosvakken
en -stroken en omgrensd door een beplantingssingel.
6.1.6 Bungalowpark
Het bungalowcomplex is geplaatst aan de zuidoostzijde van de grote Rietplas, waarbij is
uitgegaan van een grillig oeververloop zodat veel bungalows aan het water kunnen worden
gesitueerd. De marktverkenning in het bedrijfsconcept Rietplas leidt tot een mogelijk
aantal van 550 bungalows met gemiddeld vier personen per bungalow. Voor dit aantal
bungalows is een oppervlak van 55 ha voldoende, waarbij aanleg gefaseerd kan plaatsvinden
Voor het bungalowpark wordt verder uitgegaan van een dusdanig voorzieningenpakket,
dat men het park niet hoeft te verlaten. Hierbij wordt gedacht aan:
• Centrale voorzieningen (receptie, kantoor, e.d.);
• Winkelvoorzieningen;
• Restaurantvoorzieningen;
• Speelvoorzieningen (creche, peuterspeelzaal e.d.);
• Verhuurvoorzieningen (kano’s, roeiboten, badmintonrackets e.d.).

6.1.7 Bos- en golfterrein
Dit deel van het plangebied ligt in de zuidoosthoek van het gebied, noordelijk van
het Ericase bos; het terrein is 50 hectare groot. Het wordt ingevuld met de volgende
ondersteunende faciliteiten voor de dag- en verblijfsrecreatie:
• Oefenbaan voor de golfsport;
• 9-holes golfbaan met open parkbos;
• Wandel- en trimmogelijkheden;
• Bos en natuur.

6.1.8 Kuureiland
In het bedrijfsconcept Rietplas is een marktverkenning opgenomen voor kuren. Voor
het kuuroord wordt uitgegaan van recreatief kuren, waarbij het ook mogelijk is een
volledige kuur of een dagprogramma te volgen. Voor het kuurbad wordt uitgegaan
van een geheel of grotendeels open bad met bijbehorende voorzieningen, waaronder
solaria, sauna, horeca, rustruimte en installatieruimten. In het kuurhotel worden
circa 85 hotelkamers opgenomen, alsmede ondersteunende ruimten waaronder
keuken, restaurant, vergaderruimte en installatieruimten.Voor het therapiegebouw
staan als functioneel te onderscheiden ruimten vermeld: onderzoeksruimten, behandelruimten,
meditatieruimte en installatieruimten en verder ondersteunende ruimten.

Voor het kuurpark wordt uitgegaan van een (eventueel niet openbaar) park met wandelpaden en zitmogelijkheden.

6.1.9 Bosheuvel-zuid
Aan de zuid-westzijde is een bosheuvel geprojecteerd (met een hoogte van maximaal
circa 5 m) die het bungalowpark als het ware omarmt en afschermt ten opzichte van rijksweg 37.

6.1.10 Grote Rietplas
De grote Rietplas beslaat grotendeels de weste1ijke helft van het plangebied en
bestaat uit 128 ha aaneengesloten water. Het meer wordt gerealiseerd door ontzanding
en krijgt een diepte van gemiddeld 2,5-3 m. Maximaal zal tot 7 m worden ontgrond.
Een deel van het uitkomende zand wordt gebruikt ten behoeve van de inrichting van andere planonderdelen.
De grote Rietplas heeft een (boven)regionale functie ten behoeve van
de kleine watersport (surfen, zeilen, kanoën, roeien); op de grotendeels natuurlijke
oevers zijn hiertoe op meerdere plaatsen voorzieningen getroffen. Ook biedt het
meer mogelijkheden voor de vissport.
Voor het totale recreatiegebied heeft het meer ten slotte een sterk sfeerbepalende functie.

2.4.11 NFN terrein + oevers
Langs de westelijke en zuidwestelijke oever van het meer is een open en halfopen
landschap geprojecteerd, waarin natuurontwikkeling centraal staat.
In de uiterste zuidwesthoek is een afzonderlijk terreingedeelte gereserveerd voor
naturistische dagrecreatie in een natuurlijke sfeer. Langs de west- en noordzijde zijn
openbare oevers van de Grote Rietplas geprojecteerd waar alleen fietsverkeer doorgaand
is. Naast enkele watersportmogelijkheden is de inrichting vooral gericht op
natuurontwikkeling (lagunes, paaiplaatsen etc.).

Inspraak door bewoners-actiegroep aan de Raadscommissie op 15 januari 2018
met aanbieding van de 830 handtekeningen

