Emmen-Zuid
Alternatief ontwerp perronligging

10 juni 2016- Versie 2.0

Samenvatting
Door omwonenden van station Emmen zuid is op basis van het gepresenteerde ontwerp
voor het 3e perron en de spoorverdubbeling een alternatief ontwerp gepresenteerd.
In deze rapportage beoordelen wij dit ontwerp. Conclusie is dat er een aantal aspecten
zijn die niet passen binnen de regelgeving. Daarom is de bewonersvariant zodanig
aangepast dat de conflicten met de regelgeving opgelost zijn (alternatief ontwerp).
Dit alternatieve ontwerp is op belangrijke aspecten vergeleken met het huidige
ontwerp. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Basisvariant
Railverkeerstechniek
Transfer
Overwegveiligheid
Bouwkosten
Duurzaamheid
Ruimtebeslag
Trillingen
Geluid
Kabels en Leidingen derden
Vergunningen en planologie

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alternatief
ontwerp
----+
o
++
o

De belangrijkste conclusie is dat het alternatieve ontwerp de meeste aspecten slechter
scoort dan het huidige ontwerp. In deze rapportage onderbouwen wij de conclusies uit
bovenstaande tabel.
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1

Toets ontwerp Invraplus (“Bewonersvariant 2.0”)

1.1 Algemeen

Begin 2016 heeft Invraplus een alternatief ontwerp1 voor de spoorverdubbeling te
Emmen-Zuid opgesteld (zie bijlage I). Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste resultaten
van de toets van dit ontwerp aan de vigerende regelgeving.

1.2 Resultaten
beoordeling ontwerp
Invraplus

Wissel 491 ligt op de overgang van kunstwerk Nieuw Amsterdamsestraat en de aarden
baan.
Een wissel en het direct omliggende spoor mag zich volgens de ProRail voorschriften
niet ter plaatse van een overgang van een kunstwerk en de aarden baan bevinden.
Om het wissel toch op deze locatie te plaatsen, is het noodzakelijk een zettingsvrije
plaat toe te passen. Dit betreft een zeer kostbare en technisch lastig uitvoerbare
maatregelen, welke niet is beschreven in het ontwerp van Invraplus.
Er is een nieuwe onderdoorgang nodig tussen beide perrons
De loopafstanden tussen beide perrons nemen met circa 100 meter toe en worden
onacceptabel lang. Als gevolg hiervan kan de onderdoorgang “Nieuw
Amsterdamsestraat” niet meer worden gebruikt om beide perrons met elkaar te
verbinden en dient een nieuwe onderdoorgang met twee liften en trappen te worden
gerealiseerd.
De afstand tussen het oostelijk wissel (wissel 491) en de koppen van de perrons
voldoet niet aan de norm
De afstand tussen de koppen van de perrons en het mathematisch punt van wissel 491
bedraagt circa 90 meter. Als rekening wordt gehouden met een doorschietlengte van 50
meter (zie ook paragraaf 1.4.1) dient deze afstand 120 meter te bedragen. Als deze
afstand wordt gehanteerd schuiven de perrons 30 meter verder op richting het westen,
waardoor de loopafstanden verder toenemen.
Een deel van het huidige perron moet worden afgebroken
Zoals door Invraplus aangegeven, moet een deel van het perron (circa 100m) verplaatst
worden in westelijke richting. Dit betekent; 100 meter afbreken aan de oostzijde, en
100m verlengen aan de westzijde. Als gevolg hiervan kan het prijswinnende
stationsgebouw aan de kop van het perron niet meer als wachtruimte voor de
treinreizigers worden gebruikt en dient te worden afgebroken en opgebouwd op de
nieuwe locatie.

1.3 Conclusies

Het ontwerp van Invraplus voldoet op een aantal punten niet aan de vigerende
richtlijnen en wordt daarom niet in detail verder uitgewerkt. Het volgende hoofdstuk
bevat een beschrijving van een alternatief ontwerp dat wel aan de vigerende richtlijnen
voldoet, waarbij het ontwerp van Invraplus als basis is gehanteerd.

1

Station Emmen Zuid, Variant Emmen, bovenaanzicht, ID: P277-09-T01
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2.1 Gehanteerde
uitgangspunten

Vaststelling alternatief ontwerp

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het vaststellen van het alternatieve
ontwerp:
• Het ontwerp van Invraplus (“bewonersvariant 2.0”);
• Het oostelijk wissel (wissel 491) bevindt zich zo dicht mogelijk bij
onderdoorgang “Nieuw Amsterdamsestraat”;
• Stationsvoorzieningen blijven zoveel mogelijk behouden op hun huidige
locatie.

2.2 Vaststelling ontwerp

!;1000 huidige ontwerp

Schets alternatief ontwerp
In bovenstaande RVT-schetsen is het huidige ontwerp en het alternatieve ontwerp
opgenomen.
Ten opzichte van het huidig ontwerp bestaan er drie belangrijke verschillen:
Ten eerste: wissel 491 is circa 300 meter naar het westen opgeschoven, waardoor het
mathematisch punt van het wissel zich nu op km. 69.972 bevindt. Voor het wissel dient
zich een overgangsvrije zone te bevinden, waarin geen overgang tussen een kunstwerk
en de aarden baan aanwezig mag zijn. Als gevolg hiervan bevindt de voorkant van
wissel 491 zich 36,2 meter voorbij de overgangsplaten van kunstwerk “Nieuw
Amsterdamse straat”.
Ten tweede: als gevolg van het verschuiven van wissel 491, zijn beide perrons
eveneens opgeschoven naar het westen met als gevolg dat het huidige perron niet meer
kan worden gebruikt.
Emmen-Zuid_Alternatief ontwerp perronligging / Proj.nr. RA001429 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 10 juni 2016

4/12

Ten derde: de weg die ten noorden loopt van het station moet worden verlegd omdat op
de huidige locatie een ontvangsdomein moet worden gerealiseerd. Hierdoor is meer
ruimtebeslag nodig voor het stationsgebied.
In Bijlage II is de volledige RvT-schets van het alternatieve ontwerp opgenomen. In
Bijlage III is de situatie-tekening van het alternatieve ontwerp opgenomen.
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Analyse alternatief ontwerp

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk bevat een analyse van het alternatieve ontwerp voor de belangrijkste
ontwerp- en conditionerende aspecten.

3.2 Railverkeerstechniek

De seinplaatsing richting Nieuw-Amsterdam en Emmen is vrijwel gelijk aan huidig
ontwerp, op de seinen bij de koppen van de perrons na. De seinen zijn zo dicht
mogelijk bij de perrons geplaatst, wat resulteert in een afstand van tien meter tussen de
kop van het perron en het sein.

3.2.1. Doorschietlengte

De doorschietlengte achter sein 490 (km. 69.862, spoor 2) kan worden ingekort tot 50
m, omdat het een zijspoor betreft met een nuttige opstellengte van minder dan 400 m
(OVS69102 paragraaf 4.5 punt 2b). De doorschietlengte achter sein 488 (km. 69.862,
spoor1) bedraagt 100 meter, maar mag worden ingekort tot 25 m, mits akkoord door
ProRail RVT (OVS69102 paragraaf 4.5 punt 3). Onze inschatting is dat ProRail
akkoord gaat met deze afwijking.
Voor de seinen 484 en 486 passen we een doorschietlengte toe van 100 m, omdat er
aan die zijde van het perron geen reden is om verkorte doorschietlengten toe te passen.

3.3 Transfer

In deze paragraaf zijn de gevolgen voor de transfer beschreven; voor de alternatieve
bewonersvariant moeten we het perron verplaatsen, daardoor moet het stationsgebouw
waardoor een nieuwe verbinding tussen de perrons benodigd is.

3.3.1. Verschoven station

Het verschuiven van de perrons betekent ruimtelijk dat het station wordt verplaatst. De
looplijnen worden dan dusdanig groot waardoor het station niet meer als een geheel
functioneert.

3.3.2. Nieuwe

De perrons worden dusdanig ver opgeschoven dat het conform spoorbeeld niet meer
wenselijk is voor de reizigers om de onderdoorgang Nieuw Amsterdamsestraat te
gebruiken. Om beide perrons met elkaar te verbinden dient een nieuwe onderdoorgang
te worden gerealiseerd. Vanuit reizigerscomfort heeft een reizigerstunnel de voorkeur
boven een traverse. Dit omdat reizigers in een tunnel minder diep moeten dalen, dan zij
moeten klimmen in een traverse. De tunnel dient te worden voorzien van twee liften,
omdat de looplijnen voor mindervaliden anders te lang worden. Tevens dient de tunnel
te worden voorzien van twee trappen. De trappen en liften zijn op de kopse kant van de
perrons geplaatst, zodat de tunnel zo kort mogelijk wordt en daglicht zo snel mogelijk
in de tunnel kan vallen in het kader van sociale veiligheid.

reizigerstunnel

3.3.3. Huidig
stationsgebouw

3.3.4. Domeinen

Voor reizigers moet het duidelijk zijn waar de entree van het station is. Het huidige
gebouw gaat in deze opzet concurreren met de liften van de nieuwe reizigerstunnel,
hetgeen niet wenselijk is. Het huidige gebouw moet daarom gesloopt worden. Dit is
moeilijk uit te leggen is; gezien het feit dat dit station een onlangs een grote investering
is geweest en een belangrijke stationsarchitectuurprijs heeft gewonnen en er nog maar
recentelijk in gebruik is genomen.
Aan weerszijden van het spoor ligt voor de trappen en liften een ontvangstdomein. Het
hoofdontvangsdomein ligt aan de drukkere noordzijde, waardoor de RSK module met
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onder andere de kaartautomaat ook aan deze kant komt te staan. De tunnel met trappen
en liften vormt samen met de beide perrons het reisdomein. Door de liften zo dicht
mogelijk bij het bestaande omgevingsdomein te plaatsen, blijft een deel van de huidige
pleininrichting behouden. De exacte gevolgen moeten blijken bij een eventuele verdere
uitwerking van dit ontwerp.
Zie Bijlage IV voor het ontwerp van de transfer. Tevens is in deze bijlage de
domeinentekening opgenomen.
3.4 Overweg Zijweg

De locatie van de perrons in de alternatieve bewonersvariant liggen dichterbij de
overweg Zijweg (69.0) dan in de basisvariant. Hierdoor is de dichtligtijd (tijdsduur dat
de spoorbomen gesloten zijn) van de overweg langer, omdat treinen eerder moeten
afremmen naar het perron of nog aan het optrekken zijn en hierdoor de overweg met
lagere snelheid passeren. De dichtligtijd zal circa 2 seconden verslechteren ten opzichte
van het huidige ontwerp.
De dichtligtijd van de overweg kan geoptimaliseerd worden door het spoorgebruik om
te draaien: treinen uit Nieuw Amsterdam komen binnen op spoor 1 en treinen uit
Emmen komen binnen op spoor 2.

3.5 Bouwkosten

De bouwkosten zijn bepaald ten opzicht van de “SSK raming C30-JWI-KA-1500223
v2.0 d.d. 26-11-2015” behorende bij de bestaande uitwerking en de tekening nr.
RA001429_C30_FKU_AU-1600249/200/002 versie 1.0 d.d. 03-06-2016 van de het
alternatief.
Onderdeel
Spoor- en perronbouw
Baanbouw (onderbouw)
Beveiliging
Kabels en Leidingen ProRail
Perronoutillage
Civiele techniek
Electrotechnische installaties
Telecom installaties
Werktuigbouwkundige installaties
Bovenleiding
Weg- en bestratingswerkzaamheden
Leveringen liftinstallaties
Kabels en Leidingen derden
TOTAAL

Verschil t.o.v. huidig ontwerp
(x 1000 euro)
+ 125
- 65
0
+ 40
+ 235
- 20
+ 140
+ 80
+ 65
- 85
+ 200
+ 160
- 175
+ 700

Note: In deze tabel zijn vastgoedkosten niet meegenomen; dit betreft een nog niet te
kwantificeren post. Deze post houdt in dat er extra gronden nodig zijn voor de
alternatieve bewonersvariant.
Ten opzichte van het huidig ontwerp zijn de bouwkosten circa 700.000 euro hoger dan
het huidig ontwerp bij een bandbreedte van +/- 40%.
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Bij het opstellen van de kostenraming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Spoor- en perronbouw:
o In het alternatieve ontwerp is de spoorverdubbeling 140 meter kleiner
dan in het huidig ontwerp
o In het alternatieve ontwerp wordt een extra perron gerealiseerd en
wordt het huidige perron gesloopt
• Baanbouw (onderbouw):
o In het alternatieve ontwerp is de spoorverdubbeling 140 kleiner dan in
het huidig ontwerp
• Beveiliging: Het aantal seinen en secties blijft gelijk. Derhalve is als
uitgangspunt gehanteerd dat er geen wijziging zijn in de kosten voor aanpassen
van de beveiliging ten opzichte van het huidig ontwerp.
Uitgangspunten kostenraming (vervolg):
• Kabels & Leidingen ProRail:
o In het alternatief ontwerp wordt een nieuw perron inclusief kabelwerk
gerealiseerd
o De kosten voor het kabelwerk langs de spoorbaan zijn lager, omdat de
spoorverdubbeling 140 meter korter is
• Perronoutillage: In het alternatieve ontwerp dienen extra fietsenstallingen te
worden verplaatst en is rekening gehouden met extra wachtruimte op het
perron, omdat het huidige stationsgebouw hiervoor niet meer kan worden
gebruikt.
• Civiele techniek: In het alternatieve ontwerp is de aanpassing van
onderdoorgang “Nieuw Amsterdamsestraat”vervalt en is vervangen een
nieuwe perrontunnel (lengte 15 meter en breedte 6 meter) met twee liften en
trappen.
• Electrotechnische installaties: In het alternatieve ontwerp wordt een extra
perron gerealiseerd.
• Telecom installaties: Als gevolg van hergebruik van een aantal onderdelen is
als uitgangspunt gekozen dat de kosten voor het nieuwe perron 2/3 bedragen
van de kosten voor het Zuidelijk perron.
• Werktuigbouwkundige installaties: De kosten zijn verdubbeld ten opzichte van
het huidige ontwerp als gevolg van de komst van een tweede nieuw perron. De
kosten voor wisselverwarming zijn gelijk gebleven.
• Bovenleiding: In het alternatieve ontwerp is uitbreiding van de
draagconstructie van de bovenleiding 140 meter kleiner dan in het huidig
ontwerp
• Weg- en bestratingswerkzaamheden:
o De Wilhelmsweg wordt als gevolg van het verplaatsen van
rijwielstallingen aan de Noordzijde verlegd.
o Aan de Zuidzijde moet een langer fiets- en voetpad worden aangelegd
ten opzichte van het huidig ontwerp.
• Kabels en leidingen derden: Ten opzichte van het huidig ontwerp hoeven de
hogedruk gasleiding en het vrijverval riool niet te worden verplaatst
3.6 Duurzaamheid

Ten opzicht van het huidig ontwerp scoort dit alternatieve ontwerp fors slechter op het
gebied van duurzaamheid.
Het realiseren van twee nieuwe perrons, een extra onderdoorgang en het verplaatsen
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van de voorzieningen kost extra materialen. Ook wordt het onlangs gebouwde
stationsgebouw gesloopt en wederom opgebouwd. Daarnaast zijn voorbereidingen bij
onderdoorgang “Nieuw Amsterdamsestraat” getroffen voor de uitbreiding naar twee
sporen, welke in dit ontwerp niet worden gebruikt.
3.7 Conditionerende
aspecten

In deze paragraaf zijn de gevolgen voor diverse conditionerende aspecten beschreven.

3.7.1. Trillingen

In het huidige ontwerpbestemmingsplan is een overschrijding van de SBR B-richtlijn
(trillingshinder) voorzien in vier woningen aan de Tortelduif en de Sierduif. De
trillingen als gevolg van realisatie van het huidige ontwerp nemen licht toe in deze
woningen, maar er wordt geen voelbare toename van de trillingen verwacht.
Het alternatieve ontwerp, waarbij de wissels ten zuiden van de “Nieuw
Amsterdamsestraat” liggen, zorgt voor een gelijkblijvende trillingssituatie (ten
opzichte van de huidige situatie) in alle woningen in het onderzoeksgebied. Verschil
met het huidige ontwerp is dat de afstand tussen de wissels en de bebouwing meer dan
100 meter bedraagt. Op afstanden van meer dan 50 tot 80 meter is geen toename van
de trillingen ten gevolge van de aanleg van een wissel te verwachten.
Ook het asielzoekerscentrum ligt meer dan 100 meter van de nieuwe wissels vandaan,
zodat ook daar geen toename van de trillingen wordt verwacht. Dat betekent dat in
deze variant geen overschrijdingen van de SBR B-richtlijn worden verwacht.

3.7.2. Geluid

Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van spoor met “minimale akoestische
kwaliteit”. Dit komt overeen met langgelast spoor in een ballastbed op betonnen
dwarsliggers. Van de te realiseren wissels wordt veronderstelt dat ze voegloos worden
uitgevoerd. Dit worden zogenaamde ‘stille’ wissels genoemd (BB=1). De
geluidproductie is daarbij even groot als die bij doorgaand spoor. Het verplaatsen van
het wissel heeft daarom geen akoestisch effect.
Een kleine verschuiving van de bronlijnen zorgt voor een maximaal verschil van
enkele tienden dB. Vanwege de grote geluidruimte op de betreffende locatie (> 5dB)
wijzigen de conclusies van het akoestisch onderzoek niet.
In deze situatie wordt voldaan aan de vastgestelde geluidproductieplafonds, waardoor
er geen noodzaak bestaat tot nader akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de
geluidgevoelige objecten in de omgeving en een afweging van doelmatige
maatregelen.

3.7.3. Kabels en
Leidingen derden

Ten Oosten van de onderdoorgang “Nieuw Amsterdamsestraat” bevinden zich een
vrijverval riool en hogedruk gasleiding. In het huidig ontwerp moeten deze leidingen
worden aangepast/verlegd, omdat ter plaatse van de leidingen spoorverdubbeling
plaatsvindt. In het alternatieve ontwerp vindt deze spoorverdubbeling enkel plaats aan
de Westzijde van de onderdoorgang. Gevolg is dat het vrijverval riool en hogedruk
gasleiding niet hoeven te worden aangepast/verlegd.
Op de locatie van de perrons en onderdoorgang in het alternatieve ontwerp bevinden
zich geen belangrijke kabels en leidingen die moeten worden verlegd.
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3.7.4. Vergunningen en
planologie

In het alternatieve ontwerp verplaatsen we de Wilhemsweg om ruimte voor nieuwe
transfervoorzieningen te creëren. Voor deze wegverlegging is een
omgevingsvergunning vereist. De overige aan te vragen vergunningen zijn gelijk als
die voor het huidige ontwerp. Zie Bijlage V voor het volledige vergunningenoverzicht.

Huidig bestemmingsplan
De Wilhemsweg komt door de verplaatsing in de bestemming “agrarisch” te liggen
(het gele vlak in bovenstaande afbeelding). Hiervoor zijn geen aanpassingen van het
bestemmingsplan nodig, omdat dit een uitzondering maakt voor de aanleg van wegen.

3.7.5. Te verwerven
gronden

Ten behoeven van het alternatieve bewonersvariant is extra grondverwerving
benodigd. Dit omdat het ontvangstdomein meer ruimte in beslag neemt waardoor de
Wilhemsweg verlegd wordt.
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Vergelijking huidig en alternatief ontwerp

Onderstaande tabel geeft een overzicht hoe de varianten op de beoordeelde elementen
scoren t.o.v. de basisvariant.
Basisvariant
Railverkeerstechniek
Transfer
Overwegveiligheid
Bouwkosten
Duurzaamheid
Ruimtebeslag
Trillingen
Geluid
Kabels en Leidingen derden
Vergunningen en planologie

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alternatief
ontwerp
----+
o
++
o
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Versie

Roland de Windt

Basis

Proceduretijd in weken
Vooroverleg +
voorbereiding

8

Beslistermijn

8

1

: 4.0
:

Juridische Basis

Bevoegd gezag

Aanvrager

Omschrijving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning ten behoeve van aansluiten tijdelijke
werkwegen op gemeentelijke wegen. (art. 2.2 lid 1 sub e)

Gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Verkeersbesluit ten behoeve van nieuwe situatie voorplein, scope
Voorplein

Waterschap Vechtstromen

Aannemer

Watervergunning voor het onttrekken van grondwater uit
bouwkuip. (art. 6.5 b)

Waterschap Vechtstromen

Aannemer

Watervergunning voor het tijdelijk lozen van bemalingswater op
oppervlaktewater. (art. 6.5 a)

Gemeente Emmen

Aannemer

Vergunning voor het tijdelijk gebruik van openbare
grond/groenstroken voor werkterreinen. (art. 5.7 lid 1)

Gemeente Emmen

Aannemer

Vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden tijdens
nachtelijke uren en op zondag. (art. 4.3 lid 2)

Gemeente Emmen

Aannemer

Verkeersbesluit voor plaatsen tijdelijke bebording bij stremming
van wegen, indien langer dan 4 maanden. (art. 34)

Bezwaar- 2
termijn

6

Omgevingsvergunning Activiteit In- en uitrit
8

8

6

Wegenverkeerswet
Verkeersbesluit: Treffen van verkeersmaatregelen

8

12

6

Waterwet
Watervergunning

8

12

6

Waterwet
Watervergunning

8

8

6

Algemene Plaatselijke Verordening
Vergunning gebruik openbare grond

8

8

6

Algemene Plaatselijke Verordening
Vergunning geluidhinder tijdens werkzaamheden

8

8

6

Wegenverkeerswet
Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen
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Proceduretijd in weken
Vooroverleg +
voorbereiding

8

Beslistermijn

4

1

Juridische Basis

Bevoegd gezag

Aanvrager

Omschrijving

Wet Miliebeheer

Gemeente Emmen

Aannemer

Melding voor het tijdelijk in gebruik hebben van een werkterrein.
(art. 8.41 Wm)

Waterschap Vechtstromen

Gemeente Emmen

Watervergunning voor compenseren van toename verhard
oppervlak, scope Voorplein. (art. 6.5 c)

Gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Omgevingsvergunning voor het aansluiten van toegangsweg op
bestaand fietspad, scope Voorplein. (art. 2.2 lid 1 sub d)

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning voor plaatsen relaishuis. (art. 2.1 lid 1 sub
a)

Waterschap Vechtstromen

Aannemer

Melding voor het tijdelijk lozen van bemalingswater op
oppervlaktewater.

Waterschap Vechtstromen

Aannemer

Melding voor het lozen van hemelwater vanaf perron zuidzijde op
oppervlaktewater. (art. 6.2 lid 1)

Waterschap Vechtstromen

Aannemer

Watervergunning voor het aanpassen van bestaande
watergangen. (art. 6.5 c)

Gemeente Emmen

Aannemer

Aanlegvergunning voor het werken in dubbelbestemming
Archeologie. (art. 2.1 lid 1 sub b)

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning voor plaatsen van een hekwerk. (art. 2.1 lid
1 sub a)

Bezwaar- 2
termijn

6

Melding Activiteitenbesluit - Werkterrein
8

12

6

Waterwet
Watervergunning

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Gemeentelijke Wegen

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Bouw

8

4

6

Waterwet
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

8

4

6

Waterwet
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

8

12

6

Waterwet
Watervergunning

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning uitvoeren werkzaamheden

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Bouw
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Proceduretijd in weken
Vooroverleg +
voorbereiding

8

Beslistermijn

8

1

Juridische Basis

Bevoegd gezag

Aanvrager

Omschrijving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van bestaande
fietsenstallingen met overkapping. (art. 2.1 lid 1 sub a)

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning voor realiseren van perron aan zuidzijde,
inclusief abri en trap. (art. 2.1 lid 1 sub a)

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning voor realiseren van trap en liftkoker aan de
noordzijde. (art. 2.1 lid 1 sub a)

Waterschap Vechtstromen

Aannemer

Melding voor lozen van hemelwater van het relaishuis met behulp
van grindkoffer. (art. 6.2 lid 1)

Gemeente Emmen

Aannemer

Omgevingsvergunning voor het verleggen van bestaande
wandelpad. (art. 2.2 lid 1 sub d)

Gemeente Emmen

Gemeente Emmen

Omgevingsvergunning voor het verleggen van de Wilhelmsweg.
(art. 2.2 lid 1 sub d)

Bezwaar- 2
termijn

6

Omgevingsvergunning Activiteit Bouw
8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Bouw

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Bouw

8

4

6

Waterwet
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Gemeentelijke Wegen

8

8

6

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning Activiteit Gemeentelijke Wegen

1

Het bevoegd gezag kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Bij meer complexe aanvragen of aanvragen waarbij een verklaring van geen bedenkingen van een ander bevoegd gezag noodzakelijk is kan
de uitgebreide procedure van 26 weken worden gevolgd.

2

Genoemde termijn is exclusief behandeling bezwaar, beroep en hoger beroep. Hiervoor staat een termijn van 1 à 2 jaar.

Uitgangspunten Inventarisatie

-

Dit overzicht betreft alleen de bestuursrechtelijke toestemmingen en niet privaatrechtelijke toestemmingen zoals betredingstoestemmingen en dergelijke;
Planologische procedures zijn niet noodzakelijk;
Het project bevindt zich niet binnen beschermd natuurgebied;
Er is geen rekening gehouden met de spoorwegwet en afwijkingen op de OVS;
Vergunningen t.b.v. verleggen van kabels en/of leidingen derden worden door de kabel-/leiding eigenaren aangevraagd;
Er is geen rekening gehouden met een mogelijke sanering in het kader van de Wet Bodembescherming;
Er zijn geen monumentale objecten binnen het project aanwezig;
Er bevinden zich geen waterkeringen binnen het project;
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Uitgangspunten Planning

-

Genoemde bezwaartermijn is exclusief behandeling bezwaar, beroep en hoger beroep. Hiervoor staat een termijn van 1 a 2 jaar.
Het bevoegde gezag maakt geen gebruik van de mogelijkheid de beslistermijn te verlengen;
Er is geen rekening gehouden met het opschorten van de beslistermijn indien er aanvullende gegevens worden gevraagd.

Uitgangspunten Project
Inventarisatie
-

De te kappen bomen staan niet op de bomenlijst van de gemeente Emmen en zijn derhalve vergunningvrij;
Planologische proceduren ten behoeve van het nieuwe perron en voorplein zijn reeds in procedure;
De werkzaamheden vinden niet plaats in beschermd grondwatergebied;
De werkzaamheden vinden niet plaats in een stiltegebied;
Een ontheffing in het kader van de flora- en faunawet is reeds aangevraagd en verkregen. Hieruit volgt het aanleggen van een compensatiegebied voor de beschermde veldspitsmuis;
Een deel van het nieuwe perron ligt in een dubbelbestemming Archeologie van het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. Hiervoor moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een archeologisch rapport
als bijlage worden meegestuurd. Het indienen van een aanlegvergunning is hierbij niet nodig;
Alle aanvragen, met uitzondering van de aanvragen van de scope Voorplein, worden in het kader van het D&C-contract door de aannemer verzorgd;
Het verleggen van de Wilhelmsweg valt in de bestemming Agrarisch. De Wilhelmsweg doet dienst als toegangsweg tot het station, waardoor het is vrijgesteld van een planologische procedure. Hierdoor is geen
planologische procedure in de inventarisatie opgenomen.
Het te verleggen deel van de Wilhelmsweg valt in de dubbelbestemming Archeologie. Indien de bodemingrepen niet dieper dan 30 centimeter onder maaiveld plaatsvinden, is geen aanlegvergunning nodig.
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278,0
Perronverlenging 100,0

Bestaande perron 178,0

Geluidszone 23,0
Nieuw perron 178,0

Wissel 1:15 100,0

Bovenaanzicht
1:500

Bovenaanzicht
Schaal 1:1000

4,00

Geluidszone 23,0

Wissel 1:15 100,0
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