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Dinsdag 26 juni 2012

Colofon

Gemeente Emmen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7800 RA Emmen
Telefoon: 140591
Website: www.emmen.nl
Contact: www.emmen.nl/contact

Uitgave/eindredactie
Team Communicatie
Postbus 30001
7800 RA Emmen

De gemeente Emmen werkt op afspraak!

Vanaf 1 april 2012 wordt iedereen bij de gemeente Emmen op afspraak 
geholpen. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten. 
Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak of telefonisch op 14 0591.

Meldpunt Openbaar Gebied

Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren?
Problemen metuw riolering? Blaffende honden of zwerfvuil op straat?
Of is de straatverlichting kapot? Voor deze en meer meldingen,
vragen of klachten over het openbaar gebied kunt u terecht bij het
Meldpunt Openbaar Gebied. Bel met de gemeente Emmen (tel. 14 0591)
en vraag naar het Meldpunt Openbaar Gebied. Alleen als de verlichting
in de hele straat niet brandt, kunt u dit (ook buiten kantooruren)
melden bij de centrale meldpost van Enexis op telefoonnummer 0800 9009.

Gemeentehuis Emmen,
Klant Contact Centrum
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1, Emmen
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 16.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur

Gemeentewinkel Schoonebeek
Bezoekadres:
Kerkeind 1, Schoonebeek
Maandag: 12.00 tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Emmer-
Compascuum (De Hilde)
Bezoekadres: Spoel 85
Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur en
17.30 tot 19.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 12.30 uur en
13.00 tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Klazienaveen
Bezoekadres: 
Van Echtenstraat 39-41
Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 12.00 tot 17.00 uur 
en 17.30 tot 19.00 uur

Openingstijden balies op afspraak

Beoordeling m.e.r.-plicht

Jansen PVA B.V. te Nieuw-Buinen 
is van plan de vleeskuiken- en 
geitenhouderij gesitueerd op de 
locatie Weerdingermarke 24 in 
Nieuw-Weerdinge te wijzigen. De 
voorgenomen activiteiten hebben 
betrekking op het afstoten van de 
geitentak en het verder ontwikkelen 
van de vleeskuikenactiviteiten, 
middels het bouwen van een 
tweede vleeskuikenstal voor het 
houden van 43.500 vleeskuikens. 
Beide stallen zullen worden 
voorzien van warmteheathers 
en ventilatoren, volgens 
systeemomschrijving BWL 2009.14.
V2. De beoogde dierbezetting 
na wijzigingen bedraagt 68.500 
vleeskuikens.

Op grond van het Besluit milieu-
effectrapportage 1994 dient bij een 
activiteit van een dergelijke omvang 
door het bevoegd gezag beoordeeld 
te worden of gezien de kenmerken 
van de activiteit, de plaats waar 
de activiteit wordt verricht en de 
kenmerken van de gevolgen van de 
activiteit een milieu-effectrapport 
gemaakt moet worden met het oog 
op de aan te vragen vergunning(-en).

Het college van Burgemeester 
en Wethouders van Emmen 
heeft na een beoordeling van de 
aangeleverde gegevens besloten 
dat geen sprake is van een 
activiteit, waarvoor vanwege de 

belangrijke nadelige gevolgen die 
zij voor het milieu kan hebben een 
milieu-effectrapport moet worden 
gemaakt.

Bezwaren
Een beoordelingsbesluit wordt 
aangemerkt als een beslissing ter 
voorbereiding op een ander besluit. 
Op grond van artikel 6:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht is 
tegen het beoordelingsbesluit geen 
bezwaar/beroep mogelijk tenzij 
een belanghebbende door het 
beoordelingsbesluit rechtstreeks in 
haar belang wordt getroffen. 
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit gedurende zes weken 
na de datum van bekendmaking 
(3 juli 2012) een schriftelijk en 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en 
Wethouders, postbus 30001, 7800 
RA Emmen. Het bezwaar schorst 
niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht.

Schorsing
Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan, om te 
voorkomen dat door de uitvoering 
van het besluit onomkeerbare 
gevolgen ontstaan, een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Voor het 
instellen van beroep is griffierecht 
verschuldigd.

Wet milieubeheer

Vaststelling hogere 
grenswaarde 
wegverkeerslawaai

In het kader van een procedure 
omgevingsvergunning is gebleken 
dat het project Verlengde Vaart 
NZ 144 is gelegen binnen de 
wettelijke geluidzone van de 
Verlengde Vaart NZ in Erica. 
De voorkeursgrenswaarde voor 
wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. 
Om het gewenste plan vanuit de 
Wet geluidhinder te realiseren is 
een hogere grenswaarde van 51 dB 
nodig als bedoeld in artikel 82 e.v. 
van de Wet geluidhinder. 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen heeft de 

Wet geluidhinder

Het college van Burgemeester en wethouders van Emmen maakt bekend, 
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Emmen’, 
‘IMRO.0114.2009072-0502’ en het bijbehorende milieueffectrapport, 
zoals aanvaard door de gemeenteraad van Emmen op 22 december 2011, 
vanaf woensdag 4 juli 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het 
ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal 
beschikbaar via 
www.emmen.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor nadere informatie, of voor het maken van een afspraak, kunt u contact 
opnemen met de gemeente Emmen, tel. 14 0591. 

Het plan voorziet in de herziening van vele verouderde bestemmingsplannen 
die betrekking hebben op het buitengebied van de gemeente Emmen.

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te 
Emmen.

Inloopavonden
De gemeente Emmen organiseert tevens drie inloopavonden over het 
bestemmingsplan Buitengebied.
U bent welkom tussen 16.00 en 20.00 uur op:
• donderdag 5 juli 2012 in De Collink, Postweg 125 te Barger-Compascuum;
• dinsdag 10 juli 2012 in MFC De Badde, Eerste Kruisdiep OZ 9 te 

Nieuw-Weerdinge; 
• woensdag 11 juli 2012 in ‘t Schienvat, Heidebloemstraat 4 te Erica. 

Tijdens de inloopavonden kunt u het bestemmingsplan inzien en hierover 
vragen stellen. Ook is er gelegenheid om mondeling of schriftelijk uw 
zienswijze kenbaar te maken. 

benodigde hogere grenswaarde 
van 51 dB vastgesteld. Het besluit is 
niet gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbesluit. Tegen het besluit 
staat beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Zo’n beroepschrift kan 
alleen worden ingediend door:
• belanghebbenden die tijdig 

zienswijzen hebben ingebracht 
tegen het ontwerp van het besluit;

• belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te 
hebben ingebracht tegen het 
ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet 
geadresseerd worden aan: 
De Raad van State, Afdeling 

bestuursrechtspraak, postbus 20019,
2500 EA Den Haag en moet worden 
ingediend voor 15 augustus 2012. 
Tevens kunt u vragen het besluit te 
schorsen of een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Zo'n verzoek richt 
u tot de voorzitter van genoemde 
afdeling.

Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen, 
(ontwerp-)beschikkingen/
vergunningen en bijbehorende 
stukken kunt u (gedurende de 
gehele procedure) inzien op 
het Klant Contact Centrum, 
Raadhuisplein 1 in Emmen. Daar 
kunt u ook terecht voor alle 
informatie.

Bekendmakingen
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Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Emmen’, ‘IMRO.0114.2009072-0502’ en het bijbehorende milieueffectrapport, zoals 
aanvaard door de gemeenteraad van Emmen op 22 december 2011, vanaf woensdag 4 juli 2012 
gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en 
donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. 
Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via 
www.emmen.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie of 
voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen, tel: 14 0591.

Het plan voorziet in de herziening van vele verouderde bestemmingsplannen die betrekking hebben 
op het buitengebied van de gemeente Emmen.

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de 
gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van 
Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen.

Inloopavonden 

De gemeente Emmen organiseert tevens drie inloopavonden over het bestemmingsplan Buitenge-
bied. U bent welkom tussen 16.00 uur en 20.00 uur op:
− donderdag 5 juli 2012 in De Collink, Postweg 125 te Barger-Compascuum;
− dinsdag 10 juli 2012 in MFC De Badde, Eerste Kruisdiep OZ 9 te Nieuw-Weerdinge;
− woensdag 11 juli 2012 in ’t Schienvat, Heidebloemstraat 4 te Erica.

Tijdens de inloopavonden kunt u het bestemmingsplan inzien en hierover vragen stellen. Ook is er 
gelegenheid om mondeling of schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken. 

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
A.J. Mewe.

De burgemeester,
C. Bijl.
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