
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Limietweg Oost te Barger-
Compascuum 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Emmen deelt mee dat een 
omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een melkveehouderij 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-V701.  
 
De aanvraag betreft een meervoudige, bestaande uit de 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. In de ontwerp-beschikking bedroeg het aantal stuks melkvee maximaal 130 en 
het aantal stuk jongvee 70. Dit is gewijzigd in maximaal 152 stuks melkvee en 116 stuks jongvee. 
Deze wijziging heeft milieutechnisch- en ruimtelijk geen gevolgen voor de omgeving. Het 
bouwplan is ongewijzigd. De wijziging past binnen de verleende Natuurbeschermingswet 
vergunning én de melding die is gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. 
 
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 26 februari 2014 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. Het besluit en 
bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen 
of via www.ruimtelijkeplannen.nl .  
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen tegen bovenstaande besluiten, die conform afdeling 3:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn voorbereid, binnen 6 weken na datum van terinzagelegging, 
dat wil zeggen de dag na publicatie in deze krant, een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. Tevens kunt u bij de Voorzieningenrechter  van de Rechtbank Noord-Nederland 
verzoeken van een voorlopige voorziening.  
 
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de 
gemeente Emmen tel: 140591 
 
 
 


