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Dinsdag 19 februariEmmen officieel

Aanvragen 
omgevingsvergunning 
Het college van Burgemeester 
en Wethouders deelt mee dat 
in de periode van 30 januari 
2013 tot en met 12 februari 
2013 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunningen zijn 
ontvangen:

Emmen
Sint Gerardusstraat 74, het 
vellen of te doen vellen van een 
houtopstand (het kappen van 1 
plataan) (48542)
Hondsrugweg tussen kruising 
westerstraat en van Schaikweg, 
het bouwen van een bouwwerk 
(het bouwen van een tunnel 4e 
fase) (47932)
Ullevi 26, het bouwen van een 
bouwwerk (het bouwen van een 
school) (48456)
Kapitein Grantstraat 9, het 
bouwen van een bouwwerk 
(het bouwen van diverse 
reclameobjecten) (48682)
Weytackers 34, het handelen in 
strijd met de regels ruimtelijke 
ordening (werken aan huis) (48892)

Roswinkel
Moersloot, het gebruiken van 
gronden (koppeling Runde – 
Ruiten Aa Roswinkel) (48091)

Nieuw-Schoonebeek
Dobbe 13, het handelen in strijd 
met de regels ruimtelijke ordening 
(uitbreiden van een woning) 
(48134)

Klazienaveen
Molenwijk OZ nabij de kruising 
met de Molenwerf, het vellen of te 
doen vellen van een houtopstand 
(het kappen van 21 bomen) (48832)

Het is niet mogelijk bezwaar 
te maken ten aanzien van de 
ingekomen aanvragen.

Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode 
van 5 februari 2013 tot en met 
12 februari 2013 de volgende 
omgevingsvergunningen verleend/ 
bekendgemaakt (de datum van 
bekendmaking staat als eerste 
genoemd):

Emmen
06-02 Phileas Foggstraat 24, het 
bouwen van een bouwwerk (het 
restylen van een gevel en het 
aanleggen van een uitweg)(36187)
06-02 Klepel 231, 237, 243, het 
bouwen van een bouwwerk (het 
wijzigen van een kantoor in 6 
appartementen) (37317)
06-02 Parallelweg 18, het bouwen 
van een bouwwerk en het 
handeling in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening (het bouwen 
van een berging/schuur) (41496)
07-02 Hondsrugweg kruising 
Westerstraat en van Schaikweg, 
werk of werkzaamheden uitvoeren 
en grondwaterbeschermgebied 
(aanleggen van riolering en 
verleggen leidingwerk) (44961)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen 
binnen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 30001, 
7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en voorlopige 
voorziening

Omgevingsvergunningen

De beschikkingen treden in 
werking met ingang van de dag na 
bekendmaking. 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. 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 
Voorzieningenrechter van de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank 
Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen. 
U kunt ook digitaal procederen, voor 
meer info raadpleeg de internetsite 
van de Rechtbank. 

Besluiten verlenging 
beslistermijn 
omgevingsvergunning 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft op grond van 
artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de 
beslistermijn met zes weken verlengd 
betreffende de volgende aanvragen 
om een omgevingsvergunning: 

Erica
Duikerstraat 73, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een woning)(46389)

Gezien de aard van de aanvraag is de 
beslistermijn met 6 weken verlengd.

Het is niet mogelijk bezwaar 
te maken ten aanzien van de 
verlenging van de beslistermijn.

Uitgebreide procedure
Het college van Burgemeester 
en Wethouders is voornemens 
om medewerking te verlenen 
aan een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het 
veranderen- of veranderen van de 
werking van een varkenshouderij 
en het gebruiken in strijd met het 
bestemmingsplan (10927). Het 
betreft de inrichting op de percelen 
aan Europaweg 263 en 265 te 
Nieuw-Schoonebeek, kadastraal 
bekend gemeente Schoonebeek, 
sectie G, nummers 366, 395 en 
401. De aanvraag is geregistreerd 
onder zaak-10927 en heeft als 
planid IMRO.0114.2012044-0501. De 
ontwerpbesluiten met bijbehorende 
stukken liggen gedurende een 
termijn van 6 weken ter inzage. Voor 
het overige verwijzen wij u naar het 
kopje Rechtsbescherming. 

De aanvraag betreft een 
meervoudige gefaseerde aanvraag, 
bestaande uit de onderdelen 
milieu en afwijken van het 
bestemmingsplan (art 2.1, lid 1 onder 
c, artikel 2.6 lid 1 en artikel 3.10, lid 
1 onder a van de Wabo en artikel 6.5 
BOR). Er is sprake van onlosmakelijke 
samenhang tussen de verschillende 
activiteiten. De verandering heeft 
te maken met de voorgenomen 
bouw van een nieuwe varkensstal 
van ca 3250 m2 en het aanpassen 
van het bedrijf aan dierwelzijns eisen 
ingevolge het Varkensbesluit en het 
Besluit Huisvesting.    

Ontwerp-verklaring 
van geen bedenkingen 
Natuurbeschermingswet:
De omgevingsvergunning kan 
niet eerder worden verleend 
dan nadat Gedeputeerde staten 
hebben verklaard daartegen 

Ontwerp-omgevingsvergunning 

geen bedenkingen te hebben. Op 
30 maart 2012 hebben wij een 
verzoek bij Gedeputeerde Staten 
hiertoe ingediend. Het verzoek is 
geregistreerd onder OLO-nummer 
242087. Gedeputeerde Staten 
zijn voornemens om op basis van 
artikel 19d juncto artikel 47b van 
de natuurbeschermingswet 1998 
(Nb-wet)  de “verklaring van 
geen bedenkingen” te verlenen. 
Het ontwerp van de “verklaring 
van geen bedenkingen” ligt 
samen met het ontwerp van de 
omgevingsvergunning ter inzage.

Rechtsbescherming
De ontwerpbesluiten met 
bijbehorende stukken liggen vanaf 
20 februari 2013 gedurende een 
termijn van 6 weken ter inzage 
tijdens kantooruren van 8.30 tot 
16.30 en donderdags van 8.30 tot 
19.00 uur bij het Klant Contact 
Centrum (KCC), Raadhuisplein 
1 te Emmen. De ontwerpbesluiten 
en bijbehorende stukken zijn ook 
digitaal raadpleegbaar via 
www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planid  IMRO.0114.2012044-0501.

Schriftelijke zienswijzen kunt 
u sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Emmen, postbus 30001, 7800 RA te 
Emmen. Voor nadere informatie of 
voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de 
gemeente Emmen tel: 140591. 
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingebracht kunnen in een 
later stadium beroep instellen tegen 
het besluit.

De burgemeester van Emmen 
maakt bekend dat de volgende 
evenementenvergunning is  verleend 
voor:

Klazienaveen:
27 februari 2013, Gemeente Emmen, 
Fakkeloptocht Olympisch vuur, route 
door Klazienaveen (en voor sporthal 
de Zon) van 16.00 tot 18.00 uur.

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

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

indiener;

waartegen bezwaar is gericht;

  
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. 
Om de werking van dit besluit te 
schorsen, kunt u een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de 
Rechtbank te Assen. Voor de 
indiening van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Nadere informatie over 
de griffierechten en de procedure 
ontvangt u van de griffier van de 
rechtbank. 

Evenementen- 
vergunningen

Verleende 
exploitatievergunningen

De burgemeester heeft in de 
periode van 24 januari 2013 tot en 
met 5 februari 2013 de volgende 
exploitatievergunningen verleend:

Emmen
24-01 Hoofdstraat 68, 
Harry’s Lunchroom, H. Kort;
24-01 Kolhoopstraat 11-13, 
Pardoes, P. Grevink;
24-01 Schimmerweg 1, Het Wapen 
van Emmen, G.H. de Jonge, M.C. de 
Jonge-Fuhler, R.G. de Jonge en 
H.H. de Jonge;
24-01 Weerdingerstraat 12, Grieks 
Restaurant Athina, P. Kasantjis en 
C. Kasantjis-Goutzemesis;
05-02 Kleine Rietplas 1, Horeca 
Centrum Rietplas, R. Dijkhuizen-
Mulder en W. Dijkhuizen;
05-02 Matissepassage 100, 
Massada, S.S. Batres;
05-02 Middenhaag 371, Cafetaria 
’t Haagje, X.D. Xu en X.H. Chen;
05-02 Boslaan 138, Chinees 
Restaurant Oriental Delight, 
H.P. Ho, J. Chen-Zhou, J. Ho-Zhou 
en C. Chen;

Erica
04-02 Pannekoekendijk 6, China 
City, M.X. Chen en S. Hu;

Emmer-Compascuum
04-02 Oosterdiep WZ 17, Wo Hing, 
T.K. Tse-Hung, P.F. Tse, M. Chih en 
L.K. Chih-Tse;

Veenoord
25-01 Van Goghstraat 1, Restaurant 
Van Gogh Huis, J. van der Horn en 
B.T. van der Horn-Dijkstra.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen 
binnen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de 
burgemeester, Postbus 30001, 7800 
RA Emmen, of via www.emmen.nl/
bezwaar.

Inwerkingtreding en 
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in werking 
met ingang van de dag na bekend-
making. Degene die een bezwaar-
schrift heeft ingediend kan, om te 
voorkomen dat door de uitvoering 
van het besluit onomkeerbare 
gevolgen ontstaan, een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank 
Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen. 
U kunt ook digitaal procederen, voor 
meer info raadpleeg de internetsite 
van de Rechtbank. Wanneer gedu-
rende de termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is inge-
diend, treedt de beschikking niet in 
werking voordat op dat verzoek is 
beslist.

Drank- en 
horecavergunningen

Verleende drank- en 
horecavergunningen
De burgemeester heeft in de periode 
van 24 januari 2013 tot en met 5 
februari 2013 de volgende drank- en 
horecavergunningen verleend:

Emmen
24-01 Kolhoopstraat 11-13, 
Pardoes, P. Grevink;
24-01 Schimmerweg 1, Het Wapen 
van Emmen, G.H. de Jonge, M.C. de 
Jonge-Fuhler, R.G. de Jonge en 
H.H. de Jonge;
05-02 Boslaan 138, Chinees Restau-

Exploitatievergunningen

rant Oriental Delight, H.P. Ho, 
J. Chen-Zhou, J. Ho-Zhou en 
C. Chen;
05-02 Matissepassage 100,  
Massada, S.S. Batres;

Erica
04-02 Pannekoekendijk 6, 
China City, M.X. Chen en S. Hu.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen bin-
nen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij de Burgemeester, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en 
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in werking 
met ingang van de dag na bekend-
making. 

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 tref-
fen van een voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrech-
ter van de Sector bestuursrecht 
van de Rechtbank Assen, Postbus 
30009, 9400 RA Assen. U kunt ook 
digitaal procederen, voor meer info 
raadpleeg de internetsite van de 
Rechtbank. Wanneer gedurende 
de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is inge-
diend, treedt de beschikking niet in 
werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Aanwezigheids- 
vergunningen 
kansspelautomaten

Verleende aanwezigheids- 
vergunningen kansspelautomaten

De burgemeester heeft op 5 
februari 2013 de volgende 
aanwezigheidsvergunningen 
kansspelautomaten verleend:

Emmen
05-02 Kleine Rietplas, Horeca 
Centrum Rietplas, W. Dijkhuizen;
05-02 Matissepassage 100, Massada, 
S.S. Batres.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen 
binnen 6 weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de 
Burgemeester, Postbus 30001, 
7800 RA Emmen of via de digitale 
weg, www.emmen.nl > Digitaal 
loket > Klachten en bezwaren > 
Bezwaarschrift tegen besluiten.

Inwerkingtreding en 
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in 
werking met ingang van de dag na 
bekendmaking. 

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 voorzieningenrechter van 
het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven te Leeuwarden. 
Wanneer gedurende de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift 
een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt de 
beschikking niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.
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Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen- of veranderen van de werking van een 
varkenshouderij en het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (10927). Het betreft de inrichting 
op de percelen aan Europaweg 263 en 265 te Nieuw-Schoonebeek, kadastraal bekend gemeente 
Schoonebeek, sectie G, nummers 366, 395 en 401. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-10927 en 
heeft als planid IMRO.0114.2012044-0501. De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen 
gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Voor het overige verwijzen wij u naar het kopje 
Rechtsbescherming.

De aanvraag betreft een meervoudige gefaseerde aanvraag, bestaande uit de onderdelen milieu en 
afwijken van het bestemmingsplan (art 2.1, lid 1 onder c, artikel 2.6 lid 1 en artikel 3.10, lid 1 onder a 
van de Wabo en artikel 6.5 BOR). Er is sprake van onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende 
activiteiten. De verandering heeft te maken met de voorgenomen bouw van een nieuwe varkensstal 
van ca 3250 m2 en het aanpassen van het bedrijf aan dierwelzijnseisen ingevolge het Varkensbesluit 
en het Besluit Huisvesting.

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet: 

De omgevingsvergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat Gedeputeerde staten hebben 
verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Op 30 maart 2012 hebben wij een verzoek bij 
Gedeputeerde Staten hiertoe ingediend. Het verzoek is geregistreerd onder OLO-nummer 242087. 
Gedeputeerde Staten zijn voornemens om op basis van artikel 19d juncto artikel 47b van de natuurbe-
schermingswet 1998 (Nb-wet) de “verklaring van geen bedenkingen” te verlenen. Het ontwerp van de 
“verklaring van geen bedenkingen” ligt samen met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter 
inzage.

Rechtsbescherming 

De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 februari 2013 gedurende een termijn 
van 6 weken ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij 
het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. De ontwerpbesluiten en bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planid IMRO.0114.2012044-0501.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, 
postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Belanghebbenden die een zienswijze hebben 
ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.
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