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Ontwerpomgevingsvergunning 

uitgebreide procedure Limietweg Oost, 

Emmen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen is voornemens om medewerking te 
verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een melkveehoude-
rij inclusief bedrijfswoning aan de weg Limietweg Oost te Barger-Compascuum. Het betreft een 
locatie, kadastraal bekend: gemeente Emmen, sectie AD, nummers 143 en 258. De aanvraag is 
geregistreerd onder zaak-71043 en heeft als planid NL.IMRO.0114.2013024-V501.

De aanvraag betreft een meervoudige aanvraag, bestaande uit de onderdelen onderdelen ’bouwen’, 
’handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ’werk of werkzaamheden uitvoeren’. Er is sprake 
van onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende activiteiten. Het betreft geen gefaseerde- of 
deelaanvraag.

Rechtsbescherming 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 11 december 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.0114.2013024-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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Voornemen tot ambtshalve uitschrijving GBA

Als beheerder van de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie Per-
soonsgegevens (GBA), heeft het College van burgemeester en wethouders 
de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisadministratie actueel, juist, 
volledig en betrouwbaar zijn.

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen 5 
dagen te melden bij uw (nieuwe) woongemeente. Doet u dit niet, dan start 
team Burgerzaken (adresonderzoek) van de gemeente een adresonderzoek 
om uw nieuwe adres te achterhalen.

Uit onderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer wonen op het adres, of gebruik maken van het briefadres, 
waar zij volgens de GBA staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen 
resultaat opgeleverd.  
 
Namens het College van burgemeester en wethouders van Emmen maakt 
team Burgerzaken bekend dat de gemeente Emmen het voornemen heeft 
de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te 
schorten met als reden E (Vertrek Onbekend Waarheen): 

Dhr. M.C. Bolt Hesselterbrink 182
Dhr. M. Broekema Haagjesweg 168
Dhr. G. Dallinga Mussenveld 44
Dhr. E.P. Dijksterhuis Langestraat 118 A
Dhr. R. Doorn Laan van de Bork 450
Mw. K. Ždanok Waanderweg 132
Dhr. T. Eilderts Waanderweg 132
Dhr. K. Erhumwunse Ekselerbrink 140
Dhr. W. Hesselink J. Lokkerstraat 11
Dhr. J. Hilgen Waanderweg 202
Dhr. E.T.A.D.S. Kloppenborg Kanaal A NZ 134
Dhr. P. Kok Waanderweg 202
Dhr. H.J.M. de Wit Carstenstraat 7

Op basis van dit voornemen worden bovenstaande personen in de gelegen-
heid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie, 
informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Dit kan persoonlijk bij 
het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Em-
men of telefonisch via 14 0591.

Indien de gemeente Emmen, team Burgerzaken geen nadere adresinforma-
tie ontvangt dan zal, na deze periode van drie weken, worden overgegaan 
tot ambtshalve uitschrijving uit de GBA. Het formele besluit tot uitschrijving 
zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd. 

Ambtshalve uitschrijving GBA

Als beheerder van de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie 
Personen (GBA), heeft het college van Burgemeester en Wethouders de taak 
ervoor te zorgen dat gegevens in de basisadministratie actueel, juist, vol-
ledig en betrouwbaar zijn.
Bij publicatie en aangetekend schrijven is aan betrokkenen medegedeeld 
dat het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen het voorne-
men had om over te gaan tot  ambtshalve uitschrijving van betrokkene. Be-
trokkene is toen in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na datum 
van publicatie informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Hiervan is 
geen gebruik gemaakt.
Daarom heeft het college van Burgermeester en Wethouders van Emmen be-
sloten om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen 
op te schorten met als reden Vertrek Onbekend Waarheen per 05-11-2013:

Dhr. G. Eiting Derksweg 59 A
Mw. H. van der Heide Gruinten 10
Mw. H.T.M. Koster Mispellaan 21
Dhr. P. Kruit Hoofdkanaal WZ 58
Dhr. T.C. Schäfer Rigel 7
Dhr. J.I. Mills Ayala Haselackers 24
Dhr. P.K. Zandvliet Balingerbrink 135

Indien u (belanghebbende) het niet eens bent met het besluit tot ambts-
halve uitschrijving, kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie een 
bezwaarschrift indienen bij het college van bBurgemeester en Wethouders 
van Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Assen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit 
verzoek richt u aan voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuurs-
recht) Assen, Postbus 30.009, 9400 RA  te Assen.

Ontwerp- 
omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen is voorne-
mens om medewerking te verlenen 
aan een aanvraag om een omge-
vingsvergunning voor het oprichten 
van een melkveehouderij inclusief 
bedrijfswoning aan de weg Limiet-
weg Oost te Barger-Compascuum. 
Het betreft een locatie, kadas-
traal bekend: gemeente Emmen, 
sectie AD, nummers 143 en 258. De 
aanvraag is geregistreerd onder 
zaak-71043 en heeft als planid 
NL.IMRO.0114.2013024-V501. 

De aanvraag betreft een meervou-
dige aanvraag, bestaande uit de 
onderdelen onderdelen ‘bouwen’, 
‘handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening’ en ‘werk of werk-
zaamheden uitvoeren’. Er is sprake 
van onlosmakelijke samenhang 
tussen de verschillende activiteiten. 
Het betreft geen gefaseerde- of 
deelaanvraag.

Rechtsbescherming
Het ontwerpbesluit met bijbeho-
rende stukken ligt vanaf woensdag 
11 december 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), Raadhuisplein 1 te 
Emmen. De ontwerpbesluiten en bij-
behorende stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planid  
NL.IMRO.0114.2013024-V501. Schrif-
telijke 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.

Register kinderopvang

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen 
deelt mee dat op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang en  peu-
terspeelzaalwerk de volgende voorziening voor buitenschoolse opvang uit 
het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is verwijderd:

Naam: BSO Duimelot
Landelijk registratienummer:  194072642
Datum van verwijdering:  03-12-2013

Vanaf de datum van verwijdering 
kan er voor dit kinderdagverblijf 
geen aanspraak meer worden 
gemaakt op kinderopvangtoeslag.

De burgemeester van Emmen maakt bekend dat de volgende evenementen-
vergunning is verleend voor:

Emmen
 

Santa Run 
Dierenpark en Centrum Emmen 
21 december 2013 van 9.00 tot 12.00 uur

Het gebied waar het evenement plaatsvindt wordt afgesloten met schrik-
hekken met het verkeersbord C1 (gesloten voor voertuigen). Dit betekent 
o.a. dat er niet mag worden gefietst in dit gebied. Om de veiligheid voor 
iedereen te waarborgen, wordt er gecontroleerd op dit verbod. Bij over-
treding wordt er bekeurd. Houd er rekening mee dat dit verbod ook geldt 
tijdens de op- en afbouw van het evenement.

Inzage en informatie omtrent bovenstaande vergunning kan verkregen wor-
den 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 
Emmen. Het bezwaarschrift moet bevatten: 

Het niet vermelden van bovenstaande gegevens kan ertoe leiden dat de in-
diener 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 tref-
fen 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. 

Evenementenvergunning

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 milieu beheer 
zijn ontvan gen:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van:
Van Echtenstraat 

22 te Klazienaveen.
 Langestraat 151 te 

Klazienaveen.
betreffende Roald 

Amundsenstraat 23 te Emmen.
 Sint Gerardusstraat 188 te 

Emmen.

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

Milieu

Voor de komende periode staan in 
de gemeente diverse groenwerk-
zaamheden gepland. 

Uitvoering van werkzaamheden
Graag willen wij u erop attenderen 
dat het team dat de werkzaamhe-
den gaat uitvoeren, uitsluitend de 
boom kapt waarvoor een vergun-
ning is verleend. Snoeiwerkzaamhe-
den van bomen worden niet door 
dit team uitgevoerd.

Kappen met herplant
Angelslo

-
nenkort tien berken verwijderd,.

Kappen zonder herplant
Emmerhout

322 wordt binnenkort één eik 
verwijderd.

worden binnenkort twee berken 
verwijderd.

Emmermeer

worden binnenkort twee prunus-
sen verwijderd.

binnenkort één berk verwijderd.

Emmen werkt aan...

Groen
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