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Officiële mededelingen van de Gemeente Emmen

schorsen, kunt u een verzoek tot
het treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de Recht-
bank te Assen. Voor de indiening
van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschul-
digd. Nadere informatie over de
griffierechten en de procedure
ontvangt u van de griffier van de
rechtbank.

De voorzitter van het centraal stem-
bureau voor verkiezing van de
leden van de raad van de
gemeente Emmen maakt, gelet op
artikel I 17 van de Kieswet, bekend
dat voor de te houden verkiezingen
kandidatenlijsten zijn ingeleverd.
De kandidatenlijsten zijn terug te
vinden op www.stemmeninem-
men.nl/kandidatenlijst.

Het college van Burgemeester en
Wethouders maakt, gelet op het
bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht, bekend dat zij het
volgende verkeersbesluit heeft

Verkeersbesluit

Kandidatenlijsten
gemeenteraads-
verkiezingen

genomen inhoudende:

� Het uitvoeren van diverse
verkeersmaatregelen rondom het
centrum van Barger-Compas-
cuum (herinrichtingsplan
centrum Barger-Compascuum).

Het desbetreffende verkeersbesluit
met de daarbij behorende teke-
ningen en stukken liggen vanaf
heden tot en met zes weken ter
inzage bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente Emmen.

Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit binnen zes weken na de
genoemde datum van bekendma-
king een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders,
Postbus 30001, 7800 RA te Emmen,
of via www.emmen.nl.

----------------------------------
Het college van Burgemeester en
Wethouders hebben een verkeers-
besluit genomen ten aanzien van
de plaatsing van een gehandicap-
tenparkeerplaats individueel. Deze
maatregel houdt in de reservering
van een gehandicaptenparkeer-
plaats individueel in de nabijheid
van het perceel:

� Melde perceel nr. 33 te Klazie-
naveen door plaatsing van bord
E6 van het RVV met onderbord
vermeldende het kenteken van
een auto.

De desbetreffende stukken liggen
vanaf heden gedurende 6 weken
ter inzage bij het Klant Contact
Centrum. Gedurende de periode
van 6 weken kunnen belangheb-
benden hun bezwaar tegen het
verkeersbesluit schriftelijk kenbaar
maken aan het college van Burge-
meester en Wethouders van
Emmen, Postbus 30001, 7800 RA te
Emmen. De bezwaren moeten
gemotiveerd zijn en belangen
betreffen die door de verkeers-
wetgeving worden beschermd.

Het college van Burgemeester en
Wethouders maakt bekend dat de
volgende plannen worden voorbe-
reid:
� Een structuurvisie dat voorziet in

een toekomstbeeld voor het
centrum van Emmer-Compas-
cuum;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de actualisatie van de
bestemmingsplannen in Nieuw-
Dordrecht;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de actualisatie van de
bestemmingsplannen in Emmer-
Compascuum;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de actualisatie van de
bestemmingsplannen op het
bedrijventerrein Bargermeer
en A37 te Emmen;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de realisatie van een
(grond)recyclingbedrijf aan de
Willem Schoutenstraat op het
bedrijventerrein Bargermeer
te Emmen;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de realisatie van een
(grond)recyclingbedrijf aan de
OosterwijkWZ op het bedrij-
venterrein Bargermeer te
Emmen;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de uitbreiding van een
paardenpension op het adres
Ericasestraat 46 te Erica;

� Een bestemmingsplan dat voor-
ziet in de uitbreiding van een
melkveehouderij op het adres
Achterdiep 26 te Nieuw-Weer-
dinge.

Tegen het voornemen als zodanig
kunt u geen zienswijzen indienen.
Er liggen geen stukken ter inzage.
Ook zal geen onafhankelijke
instantie gevraagd worden om
advies over het voornemen tot het
voorbereiden van de structuurvisie
en de bestemmingsplannen uit te
brengen.

De nog op te stellen ontwerp-
plannen worden binnenkort voor
zes weken ter inzage gelegd. Dit
wordt afzonderlijk bekend
gemaakt. Tegen de ontwerp-
plannen kan eenieder binnen
genoemde termijn zienswijzen
indienen.

Vooraankondiging
bestemmings-

plannen

De hoogte van de subsidie
bedraagt maximaal 50% van de
totale projectkosten tot een
maximum vant15.000,- per
project. Een aanvraagformulier
kunt u opvragen bij de dienst
Gebied, via tel. 14 0591.

De beleidsregel is in te zien via de
website
www.emmen.nl/beleidsregels.

De beleidsregel Subsidieverlening
DOLG ligt ter inzage bij het Klant
Contact Centrum, Raadhuisplein 1
te Emmen.

De burgemeester van Emmen
maakt bekend dat de volgende
evenementenvergunningen zijn
verleend voor:

Emmen:
� Winkeliersvereniging Rietlanden,

voorjaarskermis, parkeerterrein
Valkenveld winkelcentrum, 3 tot
en met 7 maart 2010.

� FC Emmen, 15-jarig Jubileumfeest
Esdal College, Stadionplein Meer-
dijk, 16 april 2010.

Klazienaveen:
� Tourmanagement Circus Renz-

Evenementen-
vergunningen

Berlin, Circus Renz Berlin, Parkeer-
terrein Planeet te Klazienaveen, 8
tot en met 11 april 2010.

Nieuw-Weerdinge:
� St. Zuid-Oost Drenthe, Artiesten-

gala, 1e Kruisdiep Nieuw-Weer-
dinge, 24 en 25 september 2010
van 20.00 tot 01.00 uur.

Inzage en informatie omtrent
bovenstaande aanvragen kan
verkregen worden bij het Klant
Contact Centrum, Raadhuisplein 1
te Emmen.

Tegen dit besluit kan gedurende
zes weken door belanghebbenden
bezwaar worden ingediend bij de
burgemeester van Emmen, Postbus
30001, 7800 RA te Emmen.

Het bezwaarschrift moet bevatten:
� de naam en het adres van de

indiener;
� de dagtekening;
� de omschrijving van het besluit

waartegen bezwaar is gericht;
� de gronden van het bezwaar.

Het niet vermelden van boven-
staande gegevens kan ertoe leiden
dat de indiener in zijn bezwaar-
schrift niet ontvankelijk wordt
verklaard. Het bezwaar schorst niet
de werking van het besluit waar-
tegen het is gericht.

Om de werking van dit besluit te
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genoemde datum van bekendma-
king, een schriftelijk en gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de
Sector Bestuursrecht van de Arron-
dissementsrechtbank te Assen.
Tevens kunt u de Voorzieningen-
rechter te Assen verzoeken terzake
van ons besluit een voorlopige
voorziening te treffen.

Het is overigens verstandig voordat
u beroep indient, informatie te
vragen bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw. Daar kan men
u precies vertellen hoe het
betreffende besluit tot stand is
gekomen en kunt u nadere infor-
matie krijgen over het indienen van
een beroepschrift en een verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

Bouwen

Het college van Burgemeester en
Wethouders maakt bekend dat op
12 januari 2010, op grond van
artikel 3, in samenhang met artikel
4 van de Algemene Subsidieveror-
dening gemeente Emmen, de
navolgende beleidsregel Subsidie-
verlening met bijbehorend subsidie-
plafond zijn vastgesteld:

Beleidsregel Subsidieverlening
DuurzameOntwikkeling Lande-
lijk Gebied (DOLG).

Het subsidieplafond voor het jaar
2010 is vastgesteld opt47.000,-.

Bekendmaking
beleidsregel
subsidie
duurzame

ontwikkeling
landelijk gebied

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op basis van de arti-
kelen 3 jó 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen op
15 december 2009 de navolgende beleidsregels subsidies met bijbehorende
subsidieplafonds hebben vastgesteld:
� Beleidsregel inzake subsidiëring Economie gemeente Emmen

Subsidieplafond:t100.000
� Beleidsregel inzake subsidiëring evenementen gemeente Emmen

Subsidieplafond:t225.277
� Beleidsregel inzake incidentele subsidiëring kunst en cultuur gemeente

Emmen
Subsidieplafonds Beeldende kunst manifestatie t1705,-,

Culturele activiteiten t17.639
Cultuurshistorie t11.215
Cultuureducatie t15.519
Amateurkunst t13.524
Volkscultuur t15.000

� Beleidsregel inzake structurele subsidiëring kunst en cultuur gemeente
Emmen
Subsidieplafond Culturele commissie t23.315

Muziekkorpsen/drumbands t27.674
Amateur kunstgezelschap t 5.948
Semi beroepsgezelschap t 1.675

� Beleidsregel inzake incidentele subsidies beeldende kunst en vormgeving
gemeente Emmen Subsidieplafond t22.000

� Beleidsregel inzake subsidiëring Brede school gemeente Emmen
Subsidieplafond t298.922

� Beleidsregel inzake subsidiëring voor- en vroegschoolse educatie
gemeente Emmen Subsidieplafond t 900.000

� Beleidsregel inzake subsidiëring stimulering internationale bewustwor-
ding gemeente Emmen

Subsidieplafond t45.214
� Beleidsregel inzake subsidiëring flankerend ouderenwerk gemeente

Emmen Subsidieplafond t152.197
� Beleidsregel inzake subsidiëring woninggebonden subsidies gemeente

Emmen Subsidieplafond t4.919.960
� Beleidsregels jubileumsubsidies

Subsidieplafonds: Jubilea wijken en t15.000,-
dorpen en kernen
Jubilea plaatselijk belang, t 2.000,-
buurtver. of erkende overlegpartners
Herdenkingen t 3.000,-

� Beleidsregels monumenten
Subsidieplafond t635.000

Voor sociaal cultureel werk instellingen, jongerencentra, dorpshuizen en
wijkcentra gelden voor 2010 als subsidieplafonds exploitatietekorten:

Sociaal cultureel werkinstellingen t475.357;
Jongerencentra t117.417;
Dorpshuizen en wijkcentra t476.749;

waarbij 2010 als overgangsjaar zal gelden.

In aanvulling op hun besluit d.d. 4-11-2008 en 08-06-2009 tot vermindering
van administratieve lasten en deregulering hebben burgemeester en
wethouders besloten subsidieverzoeken tott10.000 gelijktijdig te
verlenen, vast te stellen en ineens uit te betalen en bedragen boven
t10.000 tot 90% te bevoorschotten voor onderstaande regelingen:
� Welzijn:

� Sociaal cultureel werk voor ouderen;
� Sociaal cultureel werk voor jongeren;
� Kadertraining en deskundigheidsbevordering;
� Emancipatieactiviteiten;
� Zelfhulporganisaties;
� EHBO-verenigingen;
� Sociaal cultureel werkinstellingen
� Jongerencentra;
� Dorpshuizen en wijkcentra

� Kunst en cultuur
� Culturele activiteiten
� Amateurkunst
� Semi-beroepskunst
� Harmonie en fanfare
� Cultuur historie
� Culturele commissie

� Incidentele subsidies

Hierbij is bepaald dat de inwerkingtreding van bovenstaande beleidsregels
zal zijn op 01-10-2010. Exemplaren van de beleidsregels liggen ter inzage
bij het Klant Contact Centrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 te
Emmen.

Algemene subsidieverordening

VergunningenWetmilieubeheer
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onder voorwaarden
een vergunning verleend aan:

� Maatschap Middendorp-Stel te Nieuw-Weerdinge. Een vergunning inge-
volge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een agrarische
bedrijf met een biomassa-installatie en warmtekracht- koppelingsinstal-
latie (WKK) in/op het perceelWeerdingerkanaal NZ 98 te Nieuw-
Weerdinge. Vergunningnummer WM2009.30. De vergunning heeft
betrekking op een vergroting van de reeds vergunde biogasinstallatie.
Ten aanzien van het ontwerp zijn zienswijzen naar voren gebracht, deze
hebben er niet toe geleid dat het besluit is gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

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;
� belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het

nemen van het besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het beroepschrift moet geadresseerd worden aan: Raad van State, Afde-
ling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het moet
voor 16 maart 2010 worden ingediend.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd:
� t150 indien door een natuurlijk persoon ingesteld;
� t297 indien anders dan door een natuurlijk persoon ingesteld.

Tegelijkertijd kunt u vragen het besluit te schorsen of een voorlopige voor-
ziening te treffen. Zo’n verzoek richt u tot de voorzitter van genoemde
afdeling. Voor het vragen van schorsing c.q. het treffen van een voorlopige
voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. Dit griffierecht is gelijk
aan het hierboven vermelde griffierecht bij instellen van beroep. Het niet
betalen van het griffierecht leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van het
beroep.

Algemene plaatselijke verordening

Ontheffing geluidhinder
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend, dat aan
Strukton Rail Noord in Meppel ontheffing is verleend, ingevolge artikel 3:6
van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Emmen. De
ontheffing geluidhinder heeft betrekking op het vernieuwen van spoor en
vier overwegen gelegen in Nieuw-Amsterdam en Emmen, tussen de
overweg Industrieweg en Eigenhaardweg. Aan de ontheffing zijn voor-
waarden ter beperking van geluidhinder verbonden. In onderstaande tabel
worden de werkzaamheden, datum en tijden van de werkzaamheden
aangegeven waarop de ontheffing betrekking heeft:

Werkzaamheden Datum Tijden
Obstakelonderzoek 21-02-2010 tot 23-02-2010 23.00 tot 7.00 uur
Lossen Ballast 06-03-2010 tot 09-03-2010

en
13-03-2010 tot 16-03-2010 23.00 tot 7.00 uur

Lossen spoorstaven en/of 20-03-2010 tot 23-03-2010 23.00 tot 7.00 uur
voorbereidende en
werkzaamheden 28-03-2010 tot 30-03-2010
Vernieuwen overweg of 02-04-2010 tot 06-04-2010 23.00 tot 7.00 uur
nawerkzaamheden of en
voorbereidende 11-04-2010 tot 13-04-2010
werkzaamheden en

18-04-2010 tot 20-04-2010
Vernieuwen overweg of 23-04-2010 tot 27-04-2010 23.00 tot 7.00 uur
nawerkzaamheden
overweg
Nawerkzaamheden 02-05-2010 tot 04-05-2010 23.00 tot 7.00 uur

en
16-05-2010 tot 18-05-2010

Laden en/of lossen t.b.v. 03-04-2010 tot 05-04-2010 Overdag en
gebruik depot aan de en ‘s nachts
Veilingstraat en depots 24-04-2010 tot 26-04-2010
langs werkgebied

Bezwaren
Tegen dit besluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking
(27 januari 2010) bezwaar worden ingediend door belanghebbenden bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 30001, 7800 RA te
Emmen.
Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
� de naam en het adres van de indiener;
� de dagtekening;
� een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
� de gronden van het bezwaar.

Het niet vermelden van bovenstaande gegevens kan ertoe leiden, dat de
indiener in zijn bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard. Het
bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Schorsing
Om de werking van dit besluit te stuiten, kunt u een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening indienen bij de President van de rechtbank
sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA te Assen. Dit verzoek moet
worden ingediend binnen zes weken na de genoemde dag van bekendma-
king.

Voor het vragen van schorsing is griffierecht verschuldigd:
� t150 indien door een natuurlijk persoon ingesteld;
� t297 indien anders dan door een natuurlijk persoon ingesteld.

Het niet betalen van het griffierecht kan leiden tot het niet-ontvankelijk
verklaren van het verzoek.

Intrekken vergunningen
Ontwerp-besluit intrekking vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

� Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan, de op 17 maart
1992 verleende milieuvergunning voor een melkveehouderij-, mest-
stieren- en mestkuikenbedrijf aan de Europaweg 89 in Nieuw-Schoone-
beek, gedeeltelijk in te trekken. Op verzoek van de vergunninghouder
wordt het deel van de vergunning dat betrekking heeft op het houden
van 2000 vleeskuikens ingetrokken. Het intrekken van een deel van de
vergunning veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Tot en met 16 maart 2010 kan een ieder schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze tegen de ontwerp-beschikking inbrengen bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 30001, 7800 RA te
Emmen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u meer
informatie verkrijgen bij de heer J. van Noort of mevrouw T. Koopman van
de afdeling vergunningen, via tel. 14 0591. Belanghebbenden die ziens-
wijzen hebben ingebracht, kunnen in een later stadium beroep instellen
tegen het besluit.

MeldingenWetmilieubeheer
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de
volgende meldingen als bedoeld in art. 8.40 van de Wet milieubeheer zijn
ontvangen:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van:
� Enexis te Emmen betreffende Tuindershof 31 te Erica.
� Vos Mechanical Schoonebeek BV te Schoonebeek betreffende Eerste
Bokslootweg 17 te Emmen.

� Enexis te Emmen betreffendeHet Ambacht 3 te Klazienaveen.

Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen, (ontwerp-)beschikkingen/vergunningen en
bijbehorende stukken kunt u (gedurende de gehele procedure) inzien op
het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Daar kunt u ook
terecht voor alle informatie. Bij (ontwerp-) beschikkingen/vergunningen
kunnen de stukken op verzoek gedurende de zienswijze-/beroepstermijn
buiten kantooruren ingezien worden.

Milieu Milieu




