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Bekendmakingen

Emmen officeel

Vaststelling bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
30 juni 2011 het bestemmingsplan 
‘Emmen, uitbreiding bibliotheek’,
‘IMRO.0114.2010050-0701’ heeft 
vastgesteld. 
Het plan voorziet in realisatie 
van een croissanterie onderin 
de bestaande bibliotheek en de 
uirbreiding van de bibliotheek zelf 
aan het Noorderplein in Emmen. 
Voor het te ontwikkelen gebied is 
geen exploitatieplan opgesteld. 
Vanaf 13 juli 2011 liggen het 
bestemmingsplan, het raadsbesluit 
en de onderliggende stukken 
gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te 
Emmen. Het bestemmingsplan, het 
raadsbesluit en de onderliggende 
stukken zijn ook digitaal 
beschikbaar via www.emmen.
nl/bestemmingsplannen of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor 
nadere informatie, of het voor het 
maken van een afspraak om te 
stukken in te zien, kunt u contact 
opnemen met de gemeente Emmen, 
tel. 14 0591. Beroep kan worden 
ingesteld door een belanghebbende. 
Het beroepschrift kunt u sturen aan 
Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA te Den Haag en moet als gevolg 
van de Algemene wet bestuursrecht 
aan enkele minimumeisen voldoen. 
Het bevat daarom tenminste:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep is gericht;
• de gronden (redenen) van het 

beroep;
• een vertaling van het beroepschrift 

als het beroepschrift in een 
vreemde taal is gesteld en 
een vertaling voor een goede 
behandeling noodzakelijk is;

•  zo mogelijk, doch niet verplicht, 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee dat in de periode 
van 27 juni tot en met 3 juli 2011 de 
volgende aanvragen om omgevings-
vergunningen zijn ontvangen:
Emmen
•  Ekselerbrink nabij huisnummer 64,

het vellen of te doen velllen van 
een houtopstand (het kappen van 
een eik)(8406)

•  Phileas Foggstraat 45, het slopen 
van een bouwwerk (verwijderen 
van asbest)(8408)

•  Grote Stern 1, bouwen van een 
bouwwerk (uitbreiden van de 
woning)(8409)

•  Laan van het Kwekebos 457, het 
bouwen van een bouwwerk (uit-
breiden van de woning)(8410)

•  James Cookstraat 43, het bouwen 
van een bouwwerk (uitbreiden van 
het bedrijfspand )(8411)

•  Kapitein Nemostraat 12, het slopen 
van een bouwwerk (verwijderen 
van asbest)(8318)

•  Pieter de Keyserstraat 12, het 
plaatsen van reclame (het plaatsen 
van een spandoekframe)(8320)

•  Bedrijventerrein A37, Sectie AE 
kadastraal bekend onder nummer 
1519, het bouwen van een bouw-
werk (oprichten van een pompsta-
tion)(8342)

•  Laan van het Kwekebos 140, het 
brandveilig in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk 
(brandveilig in gebruik ne-
men)(8346)

•  Phileas Foggstraat 39, op of aan 
onroerende zaak handelsreclame 
aan te brengen (het wijzigen van 
handelsreclame)(8390)

•  Geuzingerbrink nabij huisnummer 
43, het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (het kappen van 
een eik)(8398)

•  Oosterveldsestraat nabij huisnum-
mer 88, het vellen of te doen vellen 
van een houtopstand (het kappen 
van een eik)(8399)

•  Stortweg 1, het gebruik van bouw-
werken (wijziging hotel/pension 
naar dierenartspraktijk)(8427)

•  Esweg 5, bouwen van een bouw-
werk (bouwen van een schuur met 
overkapping)(8420)

Emmer-Compascuum
•  Westerdiep WZ, Sectie AB kadas-

traal bekend onder nummer 206, 
Sectie E kadastraal bekend onder 
nummer 8259, Sectie E kadastraal 
bekend onder nummer 8763, 
Sectie E kadastraal bekend onder 
nummer 7395, Sectie E kadastraal 
bekend onder nummer 9811,
het bouwen van een bouwwerk 
(het bouwen van een wandel-
brug)(8426)

•  Westelijke doorsnee NZ 44, het 
bouwen van een bouwwerk (het 
plaatsen van een carport)(8419)

•  Tweede Koppelveenweg 49, het 
vellen of te doen vellen van een 
houtopstand (het kappen van een 
populier)(8421)

Klazienaveen
•  De Koel 29, het gebruik van bouw-

werk (vestigen van een nagelstudio 
aan huis)(8363)

•  Mr. Ovingstraat 54-55, bouwen van 
een bouwwerk en het slopen, te 
verstoren, te verplaatsen of in enig 
opzicht te wijzigen van een monu-
ment ingevolge de erfgoedveror-
dening (verbouwing gemeentelijk 
monument)(8423)

Nieuw-Amsterdam
•  Ringlaan 14, het slopen van een 

bouwwerk (het slopen van een 
schuur in verband met brandscha-
de)(8365)

•  Jagerslaan nabij huisnummer 96, 
het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (het kappen van 
een esdoorn)(8401)

•  Zwarteweg 107, het bouwen van 
een bouwwerk (uitbreiden van de 
woning)(8424)

Nieuw-Weerdinge
•  Siepelveenwijk ZZ 31/32, het slo-

pen van een bouwwerk (het slopen 
van de woning)(8323)

•  Weerdingerkanaal NZ 98, het 
oprichten of het inwerking heb-
ben van een milieu-inrichting (het 
plaatsen van een groengasopwaar-

Omgevingsvergunning

deringsinstallatie, en het weglaten 
van een warmtekrachtkoppe-
ling)(8367)

Schoonebeek
•  Europaweg 136, het slopen van 

een bouwwerk (het slopen van de 
schuur)(8344)

Weiteveen
•  Zusterweg nabij huisnummer 21, 

het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (het kappen van 
een eik)(8403)

•  Zusterweg, Sectie E kadastraal 
bekend onder nummer 819, het 
bouwen van een bouwwerk (het 
bouwen van een veenpoort)(8381)

Zwartemeer
•  Nieuweweg 1, het vellen of te 

doen vellen van een houtopstand 
(het kappen van een kastanje-
boom)(8321)

Verleende
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft de volgende 
reguliere omgevingsvergunningen 
verleend. De datum van bekendma-
king wordt als eerste genoemd.
Emmen
• 29-6 Nijbracht 53A, het bouwen 

van een bouwwerk en een uitweg 
te hebben of te veranderen nog 
het gebruik daarvan te veranderen 
(bouwen van een bedrijfspand en 
het aanleggen van een uitrit)(6411)

Barger-Compascuum
• 1-7 Koetsier 22, bouwen van een 

bouwwerk (bouwen van een wo-
ning)(7579)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen binnen 
zes weken na de genoemde datum 
van bekendmaking een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 30001, 7800 
RA Emmen of via de digitale weg, 
www.emmen.nl, Digitaal Loket, 
Klachten en bezwaren. Degene die 
een bezwaarschrift heeft ingediend 
kan, om te voorkomen dat door de 
uitvoering van het besluit onomkeer-
bare gevolgen ontstaan, een schrif-
telijk verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter, Postbus 
30009, 9400 RA te Assen. Het is ove-
rigens verstandig voordat u bezwaar 
maakt, informatie te vragen bij de 
afdeling Vergunningen, 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 bezwaarschrift en een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. 

Inwerkingtreding en
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in werking 
met ingang van de dag na bekend-
making. In afwijking hiervan treden 
de beschikkingen voor het slopen 
van een bouwwerk en het vellen van 
een houtopstand pas in werking met 
ingang van de dag na afloop van de 
bezwaartermijn van zes weken. Wan-
neer gedurende de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzieningen-
rechter van de Sector bestuursrecht 
van de Rechtbank Assen, treedt de 
beschikking in werking nadat op dat 
verzoek is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen 
uitgebreide procedure
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode 
van 27 juni tot en met 3 juli 2011 de 
volgende omgevingsvergunningen 
verleend/ bekendgemaakt (de datum 
van bekendmaking staat als eerste 
genoemd);
Klazienaveen
• 30-6 De Lauden 6, het bouwen van 

een bouwwerk en het brandveilig 
in gebruik nemen of gebruiken 
van een bouwwerk (het uitbreiden 
van het woon- zorggebouw en het 

brandveilig in gebruik nemen van 
het woon- zorggebouw)(5295)

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen 
bovenstaande besluiten, die conform 
afdeling 3:4 van de  Algemene wet 
bestuursrecht, zijn voorbereid, bin-
nen zes weken na datum van terinza-
gelegging, dat wil zeggen de dag na 
publicatie in deze krant, een schrif-
telijk en gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Sector Bestuursrecht 
van de Arrondissementsrechtbank te 
Assen. Tevens kunt u de Voorzienin-
genrechter te Assen, Postbus 30009, 
9400 RA te Assen, verzoeken terzake 
van onze besluiten een voorlopige 
voorziening te treffen.
Het is overigens verstandig voordat 
u beroep indient, informatie te 
vragen bij de afdeling Vergunnin-
gen, team Bouw. Daar kan men u 
precies vertellen hoe het betreffende 
besluit tot stand is gekomen en kunt 
u nadere informatie krijgen over het 
indienen van een beroepschrift en 
een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. 

Besluiten verlenging
beslistermijn
omgevingsvergunning
Emmen
•  Dingspellaan 57, het bouwen van 

een bouwwerk (het vergroten van 
de woning)(7182)

Nieuw-Amsterdam
•  Oude Schoonebekerstraat 33, het 

bouwen van een bouwwerk (het 
vergroten van het duivenhok) 
(7818)

Op grond van artikel 3.9 lid 2 van de 
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht is besloten de beslister-
mijn met zes weken te verlengen.

Bouwvergunning
Ontheffingsprocedures
Bouwplannen, artikel 3.23 Wro
Het college van Burgemeester en 
Wethouders is voornemens om met 

toepassing van de bepalingen van de 
Wet ruimtelijke ordening ontheffing 
te verlenen van de regels van het be-
stemmingsplan voor de navolgende 
plannen:
Emmen
•  David Livingstonestraat 11, het 

bouwen van een bouwwerk (het 
plaatsen van tijdelijke kan-
toorunits)

Het ontwerpbesluit van de bouw-
plannen en de ontheffing met 
de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 13 
juli 2011 bij de balie van afdeling 
Vergunningen, team Bouw, van de 
dienst Publiek in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Emmen, ter 
inzage. Tegen het voornemen om 
medewerking te verlenen kunnen 
belanghebbenden gedurende een 
termijn van zes weken, conform 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, een zienswijze naar 
voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Dit 
kan schriftelijk naar gemeente 
Emmen, Postbus 30001, 7800 RA te 
Emmen, of via www.emmen.nl

Rectificatie
omgevingsvergunning
In de Zuidoosthoeker van 28 juni 
2011 is in de kennisgeving bij ont-
vangen omgevingsvergunningen
vermeld:
Weiteveen
•  Zusterweg 17, bouwen van een 

bouwwerk (bouwen van een 
hal tussen pastorie en vergader-
zaal)(8184)

Dit dient echter te zijn: 
Weiteveen
•  Zusterweg 17, bouven van een 

bouwwerk en het slopen van, te 
verstoren, te verplaatsen of in 
enig opzicht te wijzigen van een 
monument in gevolge van de erf-
goedverordening (bouwen van een 
hal tussen pastorie en vergader-
zaal)(8184) 

een afschrift van het besluit 
waartegen het beroep is gericht; 
is dit niet mogelijk vermeld dan 
datum en nummer van het besluit.

Als u tegen een besluit beroep 
instelt, heeft dit geen schorsende 
werking, waardoor het 
bestemmingsplan daags na afloop 
van de beroepstermijn inwerking 
treedt. Uitvoering van een besluit 
kan nadelig voor u zijn. Daarom 
kunt u bij afzonderlijke brief aan 
de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Indien dit verzoek 
binnen de termijn van zes weken is 
ingediend dan treedt het besluit niet 
eerder in werking dan voordat op 
dat verzoek is beslist. 

Vaststelling
verordening
Het college van Burgemeester en 
Wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad op  30 juni 2011 
de Algemene Verordening Onder-
grondse Infrastructuren 2011 (AVOI) 
heeft vastgesteld.  De Algemene 
Verordening Ondergrondse Infra-
structuren is gericht op bedrijven 
die gebruik maken van de openbare 
gronden van de gemeente voor het 
leggen van kabels en leidingen. In 
de verordening is een vergunning-
stelsel opgenomen en regelt hoe 
om te gaan met het verleggen van 
kabels en leidingen in de openbare 
gronden. De verordening treedt in 
werking op de dag na de publicatie, 
de oude Algemene Verordening On-
dergrondse Infrastructuren van 2007 
vervalt op die dag. De verordening is 
ook te raadplegen op de site van de 
gemeente Emmen. 
www.emmen.nl/regelgeving. 
De verordening ligt bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
tijdens kantooruren ter inzage. 

Vaststelling
Verstrekkingen- 
boek Wmo 2011
De gemeenteraad heeft in november 
2010 een aantal bezuinigingsvoor-
stellen aangenomen. Ook op de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) moet de komende jaren flink 
worden bezuinigd. Er is een financi-
eel tekort op de individuele voorzie-
ningen Wmo, die zonder wijzigingen 
in het verstrekkingenbeleid alsmaar 
groter zal worden. De bedoeling 
van de Wmo is om díe burgers te 
compenseren die niet in staat zijn of 
over de financiële middelen beschik-
ken om zélf een oplossing voor hun 
beperking te realiseren. Ook dient er 
altijd eerst gekeken te worden of de 
beperking die de burger ervaart via 
het eigen netwerk of via voorliggen-
de voorzieningen gecompenseerd 
kan worden. Vanuit financieel én 
maatschappelijk oogpunt is het van 
belang om ervoor te waken dat er 
voldoende Wmo-middelen beschik-
baar blijven voor inwoners die écht 
ondersteuning nodig hebben. 
Om de bezuinigingen te kunnen 
realiseren en de Wmo-uitgaven te 
beheersen, was het noodzakelijk 
om het Verstrekkingenboek aan te 
passen. Het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente 
Emmen heeft daarom in de vergade-
ring van 21 juni 2011 het Verstrek-
kingenboek Wmo 2011 vastgesteld. 
Het Verstrekkingenboek Wmo 2011 
treedt in werking op 1 juli 2011 en 
ligt voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis te Emmen op de afde-
ling Maatschappelijke Zaken en Zorg 
en is in afschrift verkrijgbaar. 
De aanpassingen betreffen vooral 
onderwerpen zoals de compen-
satieplicht, indicatiestelling, de 
PGB-ondersteuning en het protocol 
hulp bij het huishouden. Indicaties 
voor het doen van boodschap-
pen als onderdeel van hulp bij het 
huishouden worden al sinds januari 
2011 niet meer afgegeven. Na een 
overgangstermijn van drie maanden 
zullen tevens de lopende indicaties 
voor het doen van boodschappen 
worden teruggehaald. Er zijn na-
melijk voldoende supermarkten die 
boodschappen thuis bezorgen; het 
laten bezorgen van boodschappen is 
dus een voorliggende voorziening.
 Naast de beleidsmatige aanpassin-
gen is het verstrekkingenboek tevens 
in zijn algemeenheid aangescherpt, 
waarbij de uitgangspunten van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
en de compensatieplicht centraal 
staan. Het verstrekkingenboek cor-
respondeert uiteraard nog met de 
Verordening maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Emmen 2010.

Vooraankondiging 
bestemmingsplan
Het college van Burgemeester en 
Wethouders maakt bekend dat de 
volgende bestemmingsplannen wor-
den voorbereid:
• Een bestemmingsplan dat voorziet 

in de verbouw van een voormalige 
landbouwschuur tot timmerwerk-
plaats met bedrijfswoning aan de 
Westelijke Doorsnee ZZ te Emmer-
Compascuum;

• Een bestemmingsplan dat voorziet 
in de realisatie van een appar-
tementencomplex en enkele 
vrijstaande woningen al dan niet 
met dienstverlening op de hoek 
Vaart ZZ, Zijtak en Karel Palmstraat 
te Nieuw-Amsterdam;

• Een bestemmingsplan dat voorziet 
in de herstructurering van het cen-
trum van Bargeres te Emmen;

• Een bestemmingsplan dat voorziet 
in de uitbreiding van een pluimvee-
houderij met een stal aan de Zijtak 
OZ 104 te Nieuw-Amsterdam;

• Een bestemmingsplan dat voorziet 
in de herinrichting van een cam-
pingterrein naar een vakantiepark 
met recreatiewoningen aan het 
Stieltjeskanaal 14 te Zandpol; 



Bekendmakingen

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

Openingstijden balies

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-Compas-
cuum (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

Meldpunt Openbaar Gebied

Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren? Problemen met 

uw riolering? Blaffende honden of zwerfvuil op straat? 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. Defecte straatverlichting 

kunt u tijdens kantooruren rechtstreeksmelden aan Ziut (onderdeel Enexis) 

via telefoonnummer (038) 85 16 110. Dringende zaken zoals uitval in de hele 

straat, kunt u buiten kantooruren melden op telefoonnummer 0800 9009.

Geen
exploitatieplan
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Milieu

Verkeersbesluit

Vaststelling 
bestemmingsplan 
en besluit 
vaststelling 
hogere 
grenswaarde
Bestemmingsplan
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
30 juni 2011 het bestemmingsplan 
‘Emmen – Noordbarge, Oude Zuid-
bargerstraat 11’ heeft vastgesteld. 
Het plan voorziet in de vervanging 
van een voormalige agrarische 
bedrijfsloods in een woning aan de 
Oude Zuidbargerstraat 11 te Emmen 
(Noordbarge).

Vaststelling hogere grenswaarde
Bij besluit van 29 juni 2011 hebben 
burgemeester en wethouders van 
Emmen een hogere grenswaarde 
ten gevolge van industrielawaai 
als bedoeld in artikel 59 e.v. van de 
Wet geluidhinder vastgesteld ten 
behoeve van bovengenoemd be-
stemmingsplan. Het plan is gelegen 
binnen de bestaande geluidzone 
van het industrieterrein Bargermeer 
in Emmen. Om het gewenste plan 
vanuit de Wet geluidhinder te reali-
seren is een hogere grenswaarde van 
55 dB(A) nodig. Ten aanzien van het 
ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen 
ingebracht. Het besluit wijkt niet af 
van het ontwerpbesluit.

Vanaf 13 juli 2011 liggen het bestem-
mingsplan, het raadsbesluit, het 
besluit vaststelling hogere grens-
waarde en de onderliggende stuk-
ken gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. 
Het bestemmingsplan, het raadsbe-
sluit en de onderliggende stukken 
zijn ook digitaal beschikbaar via 
www.emmen.nl/ bestemmingsplan-
nen of via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Voor nadere informatie of het 
voor het maken van een afspraak om 
te stukken in te zien kunt u contact 
opnemen met de gemeente Emmen, 
tel. 14 0591. Tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan 
en/of het besluit vaststelling hogere 
grenswaarde kan binnen de termijn 
van zes weken beroep kan worden 
ingesteld door een belanghebbende. 
Het beroepschrift kunt u sturen aan 
Raad van State, postbus 20019, 2500 

EA te Den Haag en moet als gevolg 
van de Algemene wet bestuursrecht 
aan enkele minimumeisen voldoen. 
Het bevat daarom tenminste:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep is gericht;
• de gronden (redenen) van het 

beroep;
• een vertaling van het beroep-

schrift als het beroepschrift in een 
vreemde taal is gesteld en een 
vertaling voor een goede behande-
ling noodzakelijk is;

• zo mogelijk, doch niet verplicht, 
een afschrift van het besluit waar-
tegen het beroep is gericht; is dit 
niet mogelijk vermeld dan datum 
en nummer van het besluit.

Als u tegen een besluit beroep 
instelt, heeft dit geen schorsende 
werking, waardoor het bestem-
mingsplan daags na afloop van de 
beroepstermijn inwerking treedt. 
Uitvoering van een besluit kan na-
delig voor u zijn. Daarom kunt u bij 
afzonderlijke brief aan de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Indien 
dit verzoek binnen de termijn van 6 
weken is ingediend dan treedt het 
besluit niet eerder in werking dan 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Vergunning Wet
milieubeheer
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen heeft onder 
voorwaarden een vergunning ver-
leend aan:
• Maatschap van Boven te Erica, 

een nieuwe de gehele inrichting 
omvattende vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer voor een be-
staande vleeskuikenhouderij en ak-
kerbouwbedrijf gelegen in/op het 
perceel Ericasestraat 93 te Erica,
vergunningnr.WM2010.17. De 
aanvraag is ingediend in verband 
met de voorgenomen aanpassing 
van de vleeskuikenstallen aan het 
Besluit huisvesting. Het besluit is 
niet gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp-besluit.

Tegen het besluit staat beroep open 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Zo’n beroep-
schrift kan alleen worden ingediend 
door: • belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen hebben ingebracht te-
gen het ontwerp van het besluit;
• belanghebbenden aan wie rede-
lijkerwijs niet kan worden verwe-
ten geen zienswijzen te hebben 
ingebracht tegen het ontwerp van 
het besluit; • belanghebbenden 
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 Den Haag en moet 
worden ingediend voor 24 augustus 
2011. Voor het instellen van beroep 

is griffierecht verschuldigd. Tegelij-
kertijd 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. Voor het vragen van 
schorsing c.q. het treffen van een 
voorlopige voorziening is eveneens 
griffierecht verschuldigd. Het niet 
betalen van het griffierecht leidt tot 
niet-ontvankelijkverklaring van het 
beroep.

Meldingen 
Wet milieubeheer
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen maakt 
bekend dat de volgende meldingen 
als bedoeld in art. 8.40 van de Wet 
milieubeheer zijn ontvangen:
Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer van:
• Metaalbewerking Klazienaveen be-

treffende Lavas 7 te Klazienaveen.
Besluit landbouw milieubeheer van:
• E.J. Striper te Weiteveen betreffen-

de Dordseweg 85 te Weiteveen.
• Vof Otten te Emmen betreffende 

Oude Roswinkelerweg 152 te Em-
men. 

Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen, (ont-
werp-)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 infor-
matie. Bij (ontwerp-) beschikkingen/
vergunningen kunnen de stukken 
op verzoek gedurende de zienswijze-
/beroepstermijn buiten kantooruren 
ingezien worden.

Evaluatierapport
sanering bodem-
verontreiniging
Burgemeester en wethouders van 
Emmen hebben ingestemd met het 
evaluatierapport van de sanering 
van de bodemverontreiniging 
ter plaaste van de NAM-locatie 
WKI/slibvelden. Het rapport en het 
besluit kunnen worden ingezien bij 
het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 
te Emmen. 

Tegen dit besluit kan gedurende 
zes weken door belanghebbenden 
bezwaar worden ingediend bij 
het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 30001, 7800 
RA 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 bovenstaan-
de gegevens kan ertoe leiden dat 
de indiener in zijn bezwaarschrift 
niet ontvankelijk wordt verklaard. 
Het bezwaar schorst niet de wer-
king van het besluit waartegen het 
is gericht. 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 
30 juni 2011 heeft besloten om ten 
behoeve van het bestemmingsplan 
‘Emmen – Noordbarge, Oude Zuid-
bargerstraat 11’ geen exploitatie-
plan vast te stellen.

Vanaf 13 juli 2011 ligt het besluit 
gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage tijdens kantooruren 
van 8.30 tot 16.30 en donderdags 
van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuis¬plein 
1 te Emmen. Het besluit is ook 
digitaal beschikbaar via www.em-
men.nl/bestemmingsplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen 
de termijn van zes weken kan een 
belanghebbende tegen het besluit 
bezwaar indienen bij de gemeen-
teraad. Het bezwaarschrift kunt u 
sturen aan de gemeenteraad van 
Emmen, postbus 30001, 7800 RA 
te Emmen. Voor nadere informa-
tie of het voor het maken van een 
afspraak om te stukken in te zien 
kunt u contact opnemen met de 
gemeente Emmen, tel: 14 0591.

Het beroepschrift moet als gevolg 
van de Algemene wet bestuursrecht 
aan enkele minimumeisen voldoen. 
Het bevat daarom tenminste:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep is gericht;
• de gronden (redenen) van het 

beroep;
• een vertaling van het beroep-

schrift als het beroepschrift in een 
vreemde taal is gesteld en een 
vertaling voor een goede behan-
deling noodzakelijk is.

Als u tegen een besluit bezwaar 
instelt, heeft dit geen schorsende 
werking. Daarom kunt u, zolang 
er nog geen definitieve uitspraak 
op het bezwaarschrift is genomen, 
bij afzonderlijke brief een voorlo-
pige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter. Het verzoek 
om een voorlopige voorziening kunt 
u sturen aan de Rechtbank Assen, 
t.a.v. de voorzieningenrechter, post-
bus 30009, 9400 RA te Assen.

Het college van Burgemeester en 
Wethouders maakt, gelet op het 
bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht, bekend dat zij een 
verkeersbesluit heeft genomen 
inhoudende:
• Het aanleggen van een fietspad en 

rotonde op de Phileas Foggstraat 
tussen de Cornelis Houtmanstraat 
en de Oosterveenseweg te Emmen.

Het desbetreffende verkeersbesluit 
met de daarbij behorende tekening 
en stukken liggen vanaf heden tot 
en met zes weken (23 augustus 2011) 
ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Emmen.
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit binnen zes weken 
na de genoemde datum van 
bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 30001, 7800 RA 
te Emmen, of via www.emmen.nl.

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 
het bestemmingsplan uit te brengen. 
Het nog op te stellen ontwerpbe-
stemmingsplan zal te zijner tijd zes 
weken ter inzage worden gelegd. Dit 
wordt afzonderlijk bekend gemaakt. 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kan eenieder binnen genoemde 
termijn zienswijzen indienen. 

Raadsbesluiten

Vanaf vandaag liggen de volgende 
raadsbesluiten ter inzage:

• Raadsbesluit inzake de onttrekking 
aan het openbaar verkeer van 
het parkeerterrein rondom de 
Bibliotheek (Emmen-centrum 
Noord) en het parkeerdek langs de 
oostzijde van de Hondsrugweg in 
Emmen. De onttrekking aan het 
openbaar verkeer is het gevolg van 
de herinrichting van het gebied 
tussen de Westerstraat en de 
Weerdingerstraat / Noorderpassage 
(gebied Emmen-centrum Noord). 

• Raadsbesluit inzake de onttrekking 
aan het openbaar verkeer van een 
voetpad naast de woning Koolmees 
54 in Emmen. De onttrekking aan 
het openbaar verkeer is het gevolg 
van het verzoek van de eigenaar 
(Koolmees 54) om dit voetpad te 
voegen bij zijn eigen perceel. 

De raadsbesluiten en de daarbij 
behorende stukken liggen vanaf 
heden tot en met zes weken na 
publicatie ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Emmen. De stukken kunnen worden 
ingezien van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op 
donderdag tot 19.00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na publicatie een 
beroepschrift indienen bij de 
Arrondissementsrechtbank, Sector 
Bestuursrecht te Assen. 

Om de werking van dit besluit te 
schorsen, kunt u een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzitter van 
de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te Den Haag. Dit verzoek 
moet worden ingediend binnen zes 
weken na dagtekening. Hiervoor is 
griffierecht verschuldigd: 
• € 150,- indien door een natuurlijk 

persoon ingesteld 
• € 298,- indien anders dan door een 

natuurlijk persoon ingesteld. 
Het niet betalen van het griffierecht 
leidt tot niet ontvankelijk verklaren 
van het verzoek.
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid:
1. Een bestemmingsplan dat voorziet in de verbouw van een voormalige landbouwschuur tot 

timmerwerkplaats met bedrijfswoning aan de Westelijke Doorsnee ZZ te Emmer-Compascuum;
2. Een bestemmingsplan dat voorziet in de realisatie van een appartementencomplex en enkele 

vrijstaande woningen al dan niet met dienstverlening op de hoek Vaart ZZ, Zijtak en Karel 
Palmstraat te Nieuw-Amsterdam;

3. Een bestemmingsplan dat voorziet in de herstructurering van het centrum van Bargeres te 
Emmen;

4. Een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een pluimveehouderij met een stal aan de 
Zijtak OZ 104 te Nieuw-Amsterdam;

5. Een bestemmingsplan dat voorziet in de herinrichting van een campingterrein naar een vakantie-
park met recreatiewoningen aan het Stieltjeskanaal 14 te Zandpol;

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 het bestemmingsplan uit te brengen.

Het nog op te stellen ontwerpbestemmingsplan zal te zijner tijd 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit 
wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder binnen 
genoemde termijn zienswijzen indienen.

Emmen, 4 juli 2011

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

De burgemeester,
C. Bijl.
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