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Ontwerp omgevingsvergunning 

uitgebreide procedure 

Noordveenkanaal NZ 72 en 73 te 

Nieuw-Weerdinge, Emmen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het houden van 
vleeskuikens. Het betreft de inrichting op het perceel Noordveenkanaal NZ 72 en 73 te Nieuw-
Weerdinge, kadastraal bekend gemeente Emmen, Sectie AC, nummer(s) 108, 109 en 167. De aanvraag 
is geregistreerd onder zaak-10063 en heeft als planid NL.IMRO.0114.2013022-V501. Het ontwerpbesluit 
met bijbehorende stukken ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Voor het overige 
verwijzen wij u naar het kopje Rechtsbescherming. De aanvraag betreft een meervoudige aanvraag, 
bestaande uit de onderdelen bouw, milieu en afwijken van het bestemmingsplan. Er is sprake van 
onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende activiteiten. Het betreft geen gefaseerde- of 
deelaanvraag.
De verandering heeft te maken met het bouwen van een bouwwerk (vleeskuikenstal, ca. 2.500 m2 

groot), het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan en het veranderen van de werking van een 
inrichting. De aanvraag is ingediend in verband met de voorgenomen nieuwbouw van een vleeskui-
kenstal.

Rechtsbescherming 

De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 25 september 2013 gedurende 
een termijn van 6 weken ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en op donderdag 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 NL.IMRO.0114.2013022-V501.

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.
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Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft besloten voor de 
Runde ZZ 13 te Emmer-Compascuum,  
ambtshalve een beschikking te 
nemen betreffende ernst en spoed 
betreffende een geval van bodem-
verontreiniging, op grond van de 
artikelen 29 lid 1 en 37 lid 1 van de 
Wet Bodembescherming.

Het rapport en het besluit kunnen 
op werkdagen worden ingezien bij 
het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 
te Emmen. Belanghebbenden  
kunnen tegen deze beschikking  
binnen zes weken na genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd  
bezwaarschrift indienen bij het  
college van Burgemeester en  
Wethouders, Postbus 30001,  

7800 RA Emmen of via de digitale 
weg www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en  
voorlopige voorziening 
De beschikking treedt 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 
voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders is voornemens om 
medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om een omgevingsver-
gunning voor het veranderen van 
een inrichting voor het houden van 
vleeskuikens. Het betreft de inrich-
ting op het perceel Noordveenka-
naal NZ 72 en 73 te Nieuw-Weer-
dinge, kadastraal bekend gemeente 
Emmen, Sectie AC, nummer(s) 108, 
109 en 167. 

De aanvraag is geregistreerd onder 
zaak-10063 en heeft als planid 
NL.IMRO.0114.2013022-V501. Het 
ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt gedurende een termijn 
van zes weken ter inzage. Voor het 
overige verwijzen wij u naar het 
kopje Rechtsbescherming. 
De aanvraag betreft een meer-

voudige aanvraag, bestaande uit 
de onderdelen bouw, milieu en 
afwijken van het bestemmingsplan. 
Er is sprake van onlosmakelijke 
samenhang tussen de verschillende 
activiteiten. Het betreft geen gefa-
seerde- of deelaanvraag. 

De verandering heeft te maken met 
het bouwen van een bouwwerk 
(vleeskuikenstal, ca. 2500 m2 groot), 
het gebruiken in strijd met het be-
stemmingsplan en het veranderen 
van de werking van een inrichting. 
De aanvraag is ingediend in verband 
met de voorgenomen nieuwbouw 
van een vleeskuikenstal.

Rechtsbescherming
De ontwerpbesluiten met bijbeho-
rende stukken liggen vanaf woens-
dag 25 september 2013 gedurende 

een termijn van zes weken ter 
inzage tijdens kantooruren van  
8.30 tot 16.30 en op donderdag  
van 8.30 tot 19.00 uur bij het  
Klant Contact Centrum (KCC), Raad-
huisplein 1 te Emmen. De ontwerp-
besluiten en bijbehorende stukken 
zijn ook digitaal raadpleegbaar via 
ww.emmen.nl/ 
bestemmingsplannen of via  
www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planid NL.IMRO.0114.2013022-V501.

Schriftelijke zienswijzen kunt u 
sturen aan het college van burge-
meester 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. 14 0591.
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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 met uw 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.

Openingstijden balies op afspraak
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: 12.00 uur 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
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