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1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro. 
In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Emmer - Compascuum” naar 
de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartner verzonden. 

In het kader van het overleg hebben wij 5 reacties terug ontvangen van de volgende overlegpartners: 

1. Provincie Drenthe, Commissie 
Afstemming Ruimtelijke Plannen 
(CARP) 

Postbus 122,  
9400 AC Assen 

dr. P.J. van Eijk 

2. VROM- Inspectie, Directie Uitvoering 
Regionale afdeling Noord 

Postbus 30020, 
9700 RM 
Groningen 

mr. K.J.M. van den 
Bogert

3. Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 
9640 AD Veendam 

J. Kooistra 

4. KPN Postbus 10013, 
8000 GA Zwolle 

J.A.M. Oosterlaken 

5. Nederlandse Aardolie Maatschappij 
B.V.

Postbus 28000, 
9400 HH Assen 

E. Alberts 

6. Molenstichting Drenthe Stofakkers 3,
7963 AL Ruinen 

J. Schenkel 

1. Provincie Drenthe, Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen 
A1 In de reactie van Gedeputeerde Staten wordt aangegeven dat op basis van de Omgevingsvisie 

Drenthe is gebleken dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. Indien het plan 
overeenkomstig het voorontwerp in procedure wordt gebracht, is er geen reden om vanuit 
provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.  

B1 Wij nemen de reactie van Gedeputeerde Staten ter kennisgeving aan. 

2. VROM Inspectie, Directie Uitvoering Regionale afdeling Noord 
A1 De VROM Inspectie heeft aanleiding gezien om te reageren op het concept - 

ontwerpbestemmingsplan Emmer – Compascuum gelet op het nationaal belang 09 Milieukwaliteit 
en externe veiligheid zoals verwoord in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
(RNRB).  De VROM – Inspectie verzoekt om de huidige situatie van het lpg station, het vulpunt, 
afleverzuil, reservoir en bijbehorende risicocontouren aan te geven. Daarnaast wil de inspectie 
graag duidelijkheid over de doorzet van het lpg station.  

B1  Naar aanleiding van de opmerkingen van de VROM Inspectie zijn de toelichting en verbeelding 
aangepast. Op de verbeelding is middels een functieaanduiding de locatie van het LPG station 
aangegeven. Als bijlage bij de toelichting is de uitgevoerde QRA toegevoegd. Uit de QRA zijn het 
vulpunt, afleverzuil, reservoir, bijbehorende risicocontouren alsmede de doorzet van het lpg 
station af te leiden.

3. Waterschap Hunze en Aa’s 
A1 In de reactie van het waterschap wordt aangegeven dat het plangebied valt onder het Erms 

stroomgebied en niet onder het stroomgebied Rijn-oost. Voor het overige wordt er met de 
waterparagraaf ingestemd. 

B1  De toelichting zal hierop aangepast worden.  

4. KPN 
A1 De vertegenwoordiger van KPN geeft aan dat hij graag de nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan wil bespreken. De volgende punten kunnen onder andere aan de orde komen: 

 Het creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare grond, in bermen en 
open verhardingen; 

 Het handhaven van de bestaande tracés; 

 Het vrijhouden van de toegewezen tracés van bomen en beplanting; 

 Het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van mogelijke 
kabelverdeelkasten van KPN; 

B1 In het nieuwe bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen welke invloed 
kunnen hebben op de bestaande tracés. Daarnaast is het binnen alle bestemmingen in het 
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plangebied mogelijk nutsvoorzieningen aan te brengen. Op deze wijze zijn de aanwezige tracés 
positief bestemd en wordt een mogelijkheid om nieuwe nutsvoorzieningen aan te leggen 
gecreëerd. Het bestemmingsplan behoeft op dit punt niet te worden aangepast. 

5. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
A1 De NAM geeft in hun reactie aan dat het bedrijf binnen het plangebied geen objecten of een 

raakvlak met een invloedsgebied of iets dergelijks heeft. Derhalve heeft de NAM geen op- en of 
aanmerkingen op het concept – ontwerpbestemmingsplan.  

B1 Wij nemen de reactie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ter kennisgeving aan. 

6. Molenstichting Drenthe 
A1  De Molenstichting Drenthe heeft een opmerking met betrekking tot het artikel Vrijwaringszone – 

molenbiotoop. In het artikel bevat een aantal beperkingen die van kracht zijn binnen en buiten de 
zone van de molenbiotoop. De Molenstichting vraagt zich af in het artikel ook de woorden ‘en 
buiten’ opgenomen dienen te worden om dit voldoende  juridisch te dekken. Met de overige 
voorschriften en de toelichting wordt ingestemd.  

B1 Het artikel Vrijwaringszone – molenbiotoop is naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Molenstichting Drenthe aangepast. In de aanhef van de bouwregels zijn toegevoegd de woorden  
‘en daarbuiten’.   
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2 Inloopmiddag
Op 6 september 2010 is voor het bestemmingsplan “Emmer-Compascuum” een inloopmiddag, in 
Cultureel Centrum De Hilde, Spoel 85 te Emmer-Compascuum gehouden. Tijdens deze middag 
konden de bewoners van Emmer Compascuum kennisnemen van het bestemmingsplan “Emmer - 
Compascuum”  en eventueel op het plan reageren. Diverse geïnteresseerden hebben het 
bestemmingsplan bekeken en een aantal hebben mondeling gereageerd op het plan. Alle gestelde 
vragen hadden betrekking op de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum en/of de in 
voorbereiding zijnde structuurvisie van het centrum van Emmer - Compascuum. Dit betreffen echter 
nieuwe ontwikkelingen en staan los van de actualisatie van het bestemmingsplan. Er is geen gebruik 
gemaakt om schriftelijk een inloopreactie in te dienen.  
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Vooraankondiging 

bestemmingsplannen

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende plannen worden voorbereid;
1. Een structuurvisie dat voorziet in een toekomstbeeld voor het centrum van Emmer-Compascuum;
2. Een bestemmingsplan dat voorziet in de actualisatie van de bestemmingsplannen in Nieuw-

Dordrecht;
3. Een bestemmingsplan dat voorziet in de actualisatie van de bestemmingsplannen in Emmer-

Compascuum;
4. Een bestemmingsplan dat voorziet in de actualisatie van de bestemmingsplannen op het bedrij-

venterrein Bargermeer en A37 te Emmen;
5. Een bestemmingsplan dat voorziet in de realisatie van een (grond)recyclingbedrijf aan de Willem 

Schoutenstraat op het bedrijventerrein Bargermeer te Emmen;
6. Een bestemmingsplan dat voorziet in de realisatie van een (grond)recyclingbedrijf aan de 

Oosterwijk WZ op het bedrijventerrein Bargermeer te Emmen;
7. Een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een paardenpension op het adres 

Ericasestraat 46 te Erica;
8. Een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een melkveehouderij op het adres 

Achterdiep 26 te Nieuw-Weerdinge.

Tegen het voornemen als zodanig kunt u geen zienswijzen indienen. Er liggen geen stukken ter inzage. 
Ook zal geen onafhankelijke instantie gevraagd worden om advies over het voornemen tot het 
voorbereiden van de structuurvisie en de bestemmingsplannen uit te brengen.

De nog op te stellen ontwerpplannen zullen binnenkort voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit 
wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Tegen de ontwerpplannen kan eenieder binnen genoemde termijn 
zienswijzen indienen.

Emmen, 25 januari 2010

STAATSCOURANT Nr. 1337
2 februari

2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Emmen officieel Dinsdag 24 augustus 2010 Officiële mededelingen van de Gemeente Emmen

Verleende kapvergunningen:

Emmen:

Veenkampenweg 15: 2 fijnsparren
en 1 conifeer;
Oringerbrink 28: 1 berk;
Koolmees 38: 1 conifeer en 1 atlas-
ceder;

Weiteveen:

Orchideelaan 1: 1 berk;

Nieuw-Amsterdam:

Zijtak W.Z. 140: 2 kastanjes;

Verleende kapvergunningen
voor gemeente:

Emmen:

Laan van de Marel 629: 1 robinia;
Laan van de Eekharst 119: 1 larix en
1 den;
Angelsloërdijk 2: 1 es;
Bruntingerbrink 108: 2 lindes en 2
essen;
Dr. K.D. Schönfeldstraat 28: 3
esdoorns

Emmer-Compascuum:

Kanaal B Z.Z. 106: 2 iepen;
Eerste Koppelveenweg 53-65: 3
lindes;
Creel 27: 3 wilgen;

Barger-Compascuum:

Het Spaan 7: 1 prunus;

Nieuw-Amsterdam:

Greind 18: 1 kastanje;
Verlengde Herendijk 45: 1 populier;
Drijverspad 2: 3 fijnsparren;

Nieuw-Schoonebeek:

Europaweg 166: 1 linde;

Deze vergunningen liggen vanaf
heden gedurende zes weken ter
inzage bij het Klant Contact
Centrum, Raadhuisplein 1 te
Emmen. Gedurende genoemde
termijn kunnen belanghebbenden
tegen de verleende vergunning
schriftelijk gemotiveerd bezwaar
aantekenen bij de gemeente
Emmen, college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 30001,
7800 RA te Emmen.

Inzage en informatie omtrent het
onderstaande kan verkregen

Bouwen

Bomen worden bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw, Raadhuisplein
1 te Emmen. De openingstijden van
de balie zijn gelijk aan de opening-
stijden van het Klant Contact
Centrum. Tel. 14 0591/e-mail:
gemeente@emmen.nl.

Bouwregister
Bij de gemeente zijn in de periode
van 2 tot en met 11 augustus 2010
de navolgende aanvragen om een
bouwvergunning ontvangen:

Emmen:

Noordeind 93 - 94, veranderen
van een winkel (20100785);
Oringerbrink 129, bouwen van
een berging (20100788);
Phileas Foggstraat 45, plaatsen
van een biologische behandelings-
installatie (tijdelijk) (20100794).

Erica:

Kerkweg (kadastraal bekend
onder G 12749 + 12750), bouwen
van een woning met praktijkruimte
(20100775).

Klazienaveen:

Dovenetel 16, bouwen van een
dubbele carport (20100787);
De Paldert 5, plaatsen van een
carport (20100790);
De Doeze 13, vergroten van een
woning (20100405);
Dordsedijk 107, vergroten van
een woning (20100438).

Nieuw-Amsterdam:

Vaart NZ 126, vergroten van een
woning (20100789).

Nieuw-Dordrecht:

Boekweitveld 11, vergroten van
een woning (20100771);
Oranjedorpstraat 41, vergroten
en veranderen van een woning
(20100441).

Nieuw-Weerdinge:

Weerdingerkanaal NZ 137,
vergroten van een woning
(20100777).

Schoonebeek:

Europaweg (NAM diverse loca-
ties), plaatsen van beschermingsrails
(20100786).

De gegevens van deze bouwvoor-
nemens zijn opgenomen in het
Openbaar Register. Dit register
(niet de bouwplannen) ligt ter
inzage. Tegen de indiening van
deze bouwplannen is nog geen
zienswijze of bezwaar mogelijk.

Ontheffingsprocedures

Bouwplannen
Het college van Burgemeester en
Wethouders is voornemens om met
toepassing van de bepalingen van
de Wet ruimtelijke ordening
ontheffing te verlenen van de
regels van het bestemmingsplan
voor de navolgende plannen:

Artikel 3.6 Wro
� Het vestigen van een pizzeria en

grillroom aan de Vaart ZZ 38 A
te Nieuw-Amsterdam.

Het ontwerpbesluit van de bouw-
plannen en de ontheffing met de
daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 25
augustus 2010 bij de balie van afde-
ling Vergunningen, team Bouw,
van de dienst Publiek in het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te
Emmen, ter inzage. Tegen het voor-
nemen om medewerking te
verlenen kunnen belangheb-
benden gedurende een termijn van
twee weken, een zienswijze naar
voren brengen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Dit
kan schriftelijk naar gemeente
Emmen, Postbus 30001, 7800 RA te
Emmen, of via www.emmen.nl.

Artikel 3.23 Wro
� Het bouwen van een loods aan

de Beekweg 8 te Erica;
� Het verbouwen van een woning

aan de Nieuw-Amsterdam-
seweg 2 te Emmen;

� Het vestigen van een afhaalpiz-
zeria aan het Hoofdkanaal WZ
10C te Emmer-Compascuum.

Het ontwerpbesluit van de bouw-
plannen en de ontheffing met de
daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 25
augustus 2010 bij de balie van afde-
ling Vergunningen, team Bouw,
van de dienst Publiek in het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te
Emmen, ter inzage. Tegen het voor-
nemen om medewerking te
verlenen kunnen belangheb-
benden gedurende een termijn van
zes weken, conform afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuurs-
recht, een zienswijze naar voren
brengen bij het college van Burge-
meester en Wethouders. Dit kan
schriftelijk naar gemeente Emmen,
Postbus 30001, 7800 RA te Emmen,
of via www.emmen.nl.

Verleende bouwvergunningen

Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft in de periode
van 11 tot en met 17 augustus 2010
de volgende vergunningen
verleend/bekend gemaakt (de
datum van bekendmaking staat als
eerste genoemd);

Emmer-Compascuum:

16-08 Populierenlaan 84,
verbouwen van een gevel
(20100517).

Nieuw-Amsterdam:

11-08 Zwarteweg 101, vergroten
van een woning en bouwen van
een garage en berging (20090110).

Nieuw-Dordrecht:

13-08 Herenstreek 31, herbouwen
van een woning (20100062).

Veenoord:

13-08 Groen van Prinstererstraat
1, verbouwen van 14 woningen
(dakisolatie) (20100653);
16-08 Groen van Prinstererstraat
2, verbouwen van 12 woningen
(dakisolatie) (20100649);
16-08 Eikenlaan 44 -54,
verbouwen van 10 woningen (daki-
solatie) (20100650);
16-08 Kastanjestraat 2,
verbouwen van 2 woningen (daki-
solatie) (20100651);
16-08 Eikenlaan 53 -59,
verbouwen van 9 woningen (daki-

solatie) (20100655);
16-08 Eikenlaan 56 66, verbouwen
van 36 woningen (dakisolatie)
(20100654).

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 te Emmen, of via
www.emmen.nl, Digitaal Loket,
Klachten en bezwaren.

Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend kan, om te voor-
komen dat door de uitvoering van
het besluit onomkeerbare gevolgen
ontstaan, een schriftelijk verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de Voor-
zieningenrechter, Postbus 30009,
9400 RA te Assen.
Het is overigens verstandig voordat
u bezwaar maakt, informatie te
vragen bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw. Daar kan men
u precies vertellen hoe het
betreffende besluit tot stand is
gekomen en kunt u nadere infor-
matie krijgen over het indienen van
een bezwaarschrift en een verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

Verleende Bouwergunningen
(rechtstreeks beroep, recht-
bank)

Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft in de periode
van 11 tot en met 17 augustus 2010
de volgende vergunning verleend/
bekend gemaakt (de datum van
bekendmaking staat als eerste
genoemd);

Emmen:

16-08 Minister Kanstraat 26,
vergroten van een woning
(20100282);
16-08 Albatrosstraat 8, plaatsen
van een tijdelijke kantine (voor
max. 5 jaar) (20100127).

Erica:

13-08 Griendtsveenstraat 57,
vergroten van een woning en het
plaatsen van een berging/carport
(20091183).

Schoonebeek:

16-08 Europaweg 51, bouwen van
een berging (20100412).

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen
bovenstaand besluit die conform
afdeling 3:4 van de Algemene wet
bestuursrecht is voorbereid, binnen
zes weken na genoemde datum
van bekendmaking, een schriftelijk
en gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Sector Bestuursrecht
van de Arrondissementsrechtbank
te Assen. Tevens kunt u de Voorzie-
ningenrechter te Assen, Postbus
30009, 9400 RA Assen, verzoeken
terzake van ons besluit een voorlo-
pige voorziening te treffen.
Het is overigens verstandig voordat
u beroep indient, informatie te
vragen bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw. Daar kan men
u precies vertellen hoe het
betreffende besluit tot stand is
gekomen en kunt u nadere infor-
matie krijgen over het indienen van
een beroepschrift en een verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

Sloopvergunningen

Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft in de periode
van 11 tot en met 17 augustus 2010
de volgende vergunning verleend/
bekend gemaakt (de datum van

bekendmaking staat als eerste
genoemd);

Erica:

13-08 Griendtsveenstraat 57,
slopen van twee schuurtjes
(nr.20091184).

Schoonebeek:

13-08 Europaweg 301, slopen van
een kippenschuur (nr.20100745);
13-08 Kanaalweg 12, gedeeltelijk
slopen van een kippenschuur
(nr.20100776).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
deze verleende vergunning binnen
zes weken na de genoemde datum
van bekendmaking een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus
30001, 7800 te RA Emmen, of via
www.emmen.nl, Digitaal Loket,
Klachten en bezwaren.

Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend kan, om te voor-
komen dat door de uitvoering van
het besluit onomkeerbare gevolgen
ontstaan, een schriftelijk verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de Voor-
zieningenrechter, Postbus 30009,
9400 RA te Assen.

Het is overigens verstandig voordat
u bezwaar maakt, informatie te
vragen bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw. Daar kan men
u precies vertellen hoe het
betreffende besluit tot stand is
gekomen en kunt u nadere infor-
matie krijgen over het indienen van
een bezwaarschrift en een verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

Het college van Burgemeester en
Wethouders van Emmen heeft
ingestemd met de evaluatierap-
porten van de BUS sanering van de
bodemverontreiniging ter plaaste
van de locaties:
� Houtweg 210 te Emmen.
� Hoofdkanaal OZ 9 te Emmer-

Compascuum
De rapporten en besluiten kunnen
op werkdagen worden ingezien bij
het Klant Contact Centrum van de
gemeente Emmen, Raadhuisplein 1
te Emmen.

Tegen dit besluit kan gedurende
zes weken door belanghebbenden
bezwaar worden ingediend bij het
college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 30001, 7800
RA te Emmen.
Het bezwaarschrift moet bevatten:
� de naam en het adres van de

indiener;
� de dagtekening;
� de omschrijving van het besluit

waartegen bezwaar is gericht;
� de gronden van het bezwaar.
Het niet vermelden van boven-
staande gegevens kan ertoe leiden
dat de indiener in zijn bezwaar-
schrift niet ontvankelijk wordt
verklaard. Het bezwaar schorst niet
de werking van het besluit waar-
tegen het is gericht.

Om de werking van dit besluit te
schorsen, kunt u een verzoek tot
het treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de Voor-
zitter van de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Dit verzoek moet worden
ingediend binnen zes weken na
dagtekening. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd:
� t150,- indien door een natuurlijk

persoon ingesteld;
� t298,- indien anders dan door

BUS sanering

een natuurlijk persoon ingesteld.
Het niet betalen van het griffie-
recht leidt tot niet ontvankelijk
verklaren van het verzoek.

De burgemeester van Emmen
maakt bekend dat de volgende
evenementenvergunningen zijn
verleend voor:

Erica:

� Handelsvereniging de Heide-
bloem, Feestweek Erica (Jaar-
markt), Havenstraat van 15 t/m 18
september 2010.

Nieuw-Amsterdam:

� Welkoop Nieuw-Amsterdam, Dag
van het Platteland, Industrieweg
17 op 4 september 2010;

Schoonebeek:

� Historische Tractoren Dommers-
kanaal, Historische Tractor Meet,
Trekkerslepterrein op 18
september 2010;

Inzage en informatie omtrent
bovenstaande aanvragen kan
verkregen worden 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 te Emmen.
Het bezwaarschrift moet bevatten:
� de naam en het adres van de

indiener;
� de dagtekening;
� de omschrijving van het besluit

waartegen bezwaar is gericht;
� de gronden van het bezwaar
Het niet vermelden van boven-
staande gegevens kan ertoe leiden
dat de indiener in zijn bezwaar-
schrift niet ontvankelijk wordt
verklaard. Het bezwaar schorst niet
de werking van het besluit waar-
tegen het is gericht.

Om de werking van dit besluit te
schorsen, kunt u een verzoek tot
het treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de Recht-
bank te Assen. Voor de indiening
van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschul-
digd. Nadere informatie over de
griffierechten en de procedure
ontvangt u van de griffier van de
rechtbank.

Het college van Burgemeester en
Wethouders van Emmen nodigt
belangstellenden uit voor een
inloopbijeenkomst over het
concept-ontwerpbestemmingsplan
‘Emmen, Bargeres’,
‘NL.IMRO.0114.2009023-0006’. De
inloopbijeenkomst wordt
gehouden op 8 september van
16.00 tot 20.00 uur in Wijkcen-
trum’t Brinkenhoes, Mantinger-
brink 140 te Emmen.

Het concept-ontwerpbestemmings-
plan voorziet in een actuele
bestemmingsplanregeling voor de
wijk Bargeres, met uitzondering
van het gebied rondom het
(trein)station. Hiermee worden
verschillende verouderde bestem-
mingsplannen vervangen door een
nieuw bestemmingsplan met meer
eenduidige regels.

Gedurende de bijeenkomst kunt u
zich laten informeren door mede-
werkers van de gemeente over de
inhoud en achtergronden van het

Inloop-
bijeenkomsten

Evenementen-
vergunningen

concept-ontwerpbestemmingsplan
‘Emmen, Bargeres’,
‘NL.IMRO.0114.2009023-0006’. Ook
kunnen zij u informeren over de
verdere procedure en mogelijk-
heden tot reageren op het plan.

------------------------
Het college van Burgemeester en
Wethouders van Emmen nodigt
belangstellenden uit voor een
inloopbijeenkomst over het
concept-ontwerpbestemmingsplan
‘Emmer-Compascuum’,
‘NL.IMRO.0114.2009038-0006’. De
inloopbijeenkomst wordt
gehouden op 6 september van
16.00 tot 20.00 uur in Cultureel
Centrum De Hilde, Spoel 85 te
Emmer-Compascuum.

Het concept-ontwerpbestemmings-
plan voorziet in een actuele
bestemmingsplanregeling voor het
gehele dorp Emmer-Compascuum.
Hiermee worden verschillende
verouderde bestemmingsplannen
vervangen door een nieuw bestem-
mingsplan met meer eenduidige
regels.

Gedurende de bijeenkomst kunt u
zich laten informeren door mede-
werkers van de gemeente over de
inhoud en achtergronden van het
concept-ontwerpbestemmingsplan
‘Emmer-Compascuum’,
‘NL.IMRO.0114.2009038-0006’. Ook
kunnen zij u informeren over de
verdere procedure en mogelijk-
heden tot reageren op het plan.

Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft een verkeersbe-
sluit genomen ten aanzien van de
plaatsing van een gehandicapten-
parkeerplaats individueel. Deze
maatregel houdt in de reservering
van een gehandicaptenparkeer-
plaats individueel in de nabijheid
van het perceel:
� Julianastraat perceel nr. 204 te

Emmen
� Oldenhave perceel nr. 23 te

Emmen
� Jan Berendstraat perceel nr. 41

te Barger-Compascuum
door plaatsing van bord E6 van het
RVV met onderbord vermeldende
het kenteken van een auto.

De desbetreffende stukken liggen
vanaf heden gedurende zes weken
ter inzage bij het Klant Contact
Centrum. Gedurende de periode
van zes weken kunnen belangheb-
benden hun bezwaar tegen het
verkeersbesluit schriftelijk kenbaar
maken aan het college van Burge-
meester en Wethouders van
Emmen, Postbus 30001, 7800 RA te
Emmen. De bezwaren moeten
gemotiveerd zijn en belangen
betreffen die door de verkeers-
wetgeving worden beschermd.

Verkeersbesluit
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