
Kennisgeving omgevingsvergunningen

Bekendmakingen

Aanvragen  
omgevingsvergunning 
Het college van Burgemeester 
en Wethouders deelt mee dat 
in de periode tot en met 19 mei 
2015 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunningen zijn 
ontvangen: 

Emmen

- Boslaan 62A, het bouwen van 
een bufferbewaarplaats voor 
consumentenvuurwerk en een 
compartiment watervoorraad 
(37937-2015)

- Holtingerbrink 16, het bouwen 
van een blokhut (37774-2015)

- Monetpassage 2, het plaatsen 
van gevelreclame (39116-2015)

Weiteveen
- Zuidersloot 172, het herbouwen 

van een woning (38401-2015)

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

Verleende omgevings- 
vergunningen reguliere 
procedure
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode 
tot en met 19 mei 2015 de 
volgende omgevingsvergunningen 
verleend / bekendgemaakt (de 
datum van bekendmaking staat als 
eerste genoemd):

Emmen
6-05, Hoofdstraat 24, het 
aanbrengen van verlichting aan  
het pand (27408-2015)  
6-05, Hoofdstraat 26, het 
aanbrengen van verlichting aan 
het pand (27411-2015)
7-05, Willem Grolstraat 31, het 
herbouwen van een woning 
(21263-2015)
8-05, Cornelis Houtmanstraat 
43,45,47 en 47A, het vestigen van 
een ondergeschikte horeca voor 
de Meubelboulevard (30082-2015)
13-05, Orvelterbrink 61, het 
plaatsen van een dakkapel en een 
carport (27925-2015)
13-05, Schimmerweg 1, het 
plaatsen van 2 lichtbakken en 2 
lantaarns (29702-2015) 
13-05, Vreding 5, het aanleggen 
van een tijdelijk parkeerterrein 
(33789-2015)
19-05, Goudvink 19, het bouwen 
van een schuurtje en een carport 
(10063-2015)
19-05, Steenbakkerijweg 8, het 
bouwen van een garage  
(12785-2015)

Erica
12-05, Pannekoekendijk 19, het 
bouwen van een woning (3908-
2015)

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 de digitale weg,  
www.emmen.nl/bezwaar

Inwerkingtreding en voorlopige 
voorziening
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 Groningen, Postbus 
150, 9700 AD Groningen. U 
kunt ook digitaal procederen, 
voor meer info raadpleeg de 
internetsite van de Rechtbank.

Kennisgeving voornemen ambtshalve 
opneming gegeven van vertrek en het 
volgende verblijf buiten Nederland 
(art. 2.21 lid 2 Wet BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te 
dragen voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de 
Basis-registratie Personen (BRP). Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht 
om uw adreswijziging tot uiterlijk op de vijfde dag na uw verhuizing te 
melden bij uw (nieuwe) woongemeente. Doet u dit niet, dan start team 
Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven een  
adresonderzoek.

Uit het adresonderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat  
onderstaande personen niet meer wonen op het adres, of geen gebruik 
meer maken van het briefadres, waar zij volgens de BRP staan  
ingeschreven. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt be-
kend dat zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP het voornemen 
heeft om op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek 
uit Nederland op te nemen.

Dhr. K. Feunekes 
Dhr. T.P. Gresiak Laan van de Eekharst 487
Dhr. E.W. Holties 
Mw. M. Kalk Verl. Bladderswijk WZ by 4
Dhr. A. Mirzad Wilhelminastraat 25
Dhr. G. Németh Vastenow 18
Dhr. M. Sansone Wilhelminastraat 90

Op basis van dit voornemen worden bovenstaande personen in de  
gelegenheid 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 Emmen of telefonisch via 14 0591.

Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure “Nieuw-Amsterdam, 
herbouw woningen Eikenlaan”

Verleende aanwezigheidsvergun-
ning Speelautomatenhal 
De burgemeester heeft op 19 mei 
2015 de volgende aanwezigheids-
vergunning speelautomatenhal 
verleend: 

Emmen
Sandurdreef 5, Awec Parc Sandur 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen bin-
nen zes weken na de 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 

"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 de  
Sector bestuursrecht van de  

Rechtbank Noord-Nederland,  
afdeling Bestuursrechtspraak, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
U kunt ook digitaal procederen. 
Voor meer informatie hierover  
verwijzen wij u naar de website 
van de Rechtbank. 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.

Burgemeester en wethouders 
van Emmen maken bekend, dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
“Erica, Ericasestraat 40” vervat 
in het GML-bestand “NL.
IMRO.0114.2014027-B501” 
vanaf 29 mei 2015 gedurende 
zes weken voor een ieder 
ter inzage ligt. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan op 
afspraak, op verzoek ook buiten 
kantooruren, inzien bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
te Emmen. 

Voor nadere informatie of het 
maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met de 
gemeente Emmen tel: 140591. 
Het ontwerpbestemmingsplan en 
onderliggende stukken zijn ook 
digitaal beschikbaar via  
www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via  
www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het plan voorziet in de realisatie 
van een recreatieve standplaats 
voor maximaal 15 campers bij  
 

de woning Ericasestraat 40 te 
Erica. Binnen de termijn van zes 
weken kan een ieder schriftelijk, 
mondeling of digitaal zijn 
zienswijze(n) bij de gemeenteraad 
kenbaar maken, onder vermelding 
van zaaknummer 1245-2015. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u 
sturen aan de gemeenteraad van 
Emmen, postbus 30001, 7800 RA 
te Emmen. Digitale zienswijzen 
kunnen worden ingediend via 
www.emmen.nl/zienswijze.

Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal

Het college van Burgemeester  
en Wethouders van de gemeente 
Emmen deelt mee dat een  
omgevingsvergunning is  
verleend voor de herbouw van 
10 woningen aan de Eikenlaan te 
Nieuw-Amsterdam. De aanvraag 
heeft betrekking op het afwijken 
van het bestemmingsplan en  het 
onderdeel bouw. De aanvraag is 
geregistreerd onder zaak-61847 en 
heeft als planidentificatienummer 
NL.IMRO.0114.Zaak61847-V701.

Het besluit met bijbehorende stuk-
ken ligt vanaf vrijdag 29 mei 2015 
gedurende een termijn van zes 
weken ter inzage.  
Op afspraak kunt u de omgevings-
vergunnning inzien  bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
te Emmen.
Het besluit met bijbehorende  
stukken zijn ook digitaal  
raadpleegbaar via www.emmen.nl/ 
bestemmingsplannen of via www.
ruimtelijkeplannen.nl 
(“Nieuw-Amsterdam, herbouw 
woningen Eikenlaan” met planid  
NL.IMRO.0114.Zaak61847-V701). 
Voor nadere informatie of het 
voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de 

gemeente Emmen tel: 140591.

Gedurende de ter inzage termijn 
van zes weken kan beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden 
die tijdig een zienswijze hebben 
ingediend tegen het ontwerp-
besluit. Ook kan beroep worden 
ingesteld door een belang- 
hebbende aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat hij 
geen zienswijze naar voren heeft  
gebracht. Een schriftelijk en  
gemotiveerd beroepschrift kunt u 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Nederland, afdeling bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Als u tegen een besluit beroep 
instelt, heeft dit geen schorsende 
werking, waardoor het besluit 
daags na afloop van de beroeps-
termijn inwerking treedt. Daarom 
kunt u met een afzonderlijke brief 
een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening  
indienen bij de Voorzieningen-
rechter van de Sector bestuurs-
recht van de Rechtbank Noord-
Nederland, afdeling bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen, 
dit verzoek heeft wel een schor-
sende werking.

Ontwerpbestemmingsplan Erica, Ericasestraat 40

www.emmen.nl

Ontwerpbestemmingsplan Erica, Ericasestraat 40


