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Ontwerp- omgevingsvergunning 

uitgebreide procedure 

Roswinkelermarke te Roswinkel, 

Emmen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een melkveehouderij inclusief 
bedrijfswoning aan de weg Roswinkelermarke te Roswinkel. Het betreft een locatie, kadastraal bekend 
gemeente Emmen, Sectie AA, nummer 275.

De aanvraag is geregistreerd onder zaak-71216 en heeft als planid NL.IMRO.0114.2013023-V501. Het 
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Voor het 
overige verwijzen wij u naar het kopje Rechtsbescherming.

De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel ″strijdigheid met het bestemmingsplan″. Het betreft 
een gefaseerde aanvraag, het onderdeel “bouw” (inclusief melding milieu) zal later worden aange-
vraagd.

Rechtsbescherming 

De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 6 november 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.0114.2013023-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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De gemeente Emmen werkt op afspraak!
Voor alle producten van Burgerzaken, Belastingen en Vergunningen dient u altijd 
vooraf een afspraak te maken. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten. 
Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak of telefonisch op 14-0591.

Meldingen Openbaar Gebied
Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren? Problemen met uw 
riolering, zwerfvuil op straat of is de straatverlichting kapot? Voor deze en meer 
meldingen of vragen over het openbaar gebied kunt u terecht bij de gemeente 
Emmen. 
Bel met de gemeente Emmen (tel. 14-0591) en geef direct uw melding door. Alleen 
als de verlichting in de hele wijk niet meer brandt, kunt u dit (ook buiten kantoor-
uren) melden bij het Nationaal Storingsnummer op telefoonnummer 0800 – 9009. 
U kunt natuurlijk ook uw melding via de website van de gemeente doorgeven: 
www.emmen.nl/meldpunt of met uw smartphone via www.BuitenBeter.nl en 
download de app! 

Openingstijden balies op afspraak
Gemeentehuis Emmen,
Klant Contact Centrum
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1, Emmen
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 16.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur

Gemeentewinkel Schoonebeek*
Bezoekadres: Kerkeind 1
Maandag: 12.00 tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.00 uur

Gemeentewinkel*
Emmer-Compascuum (De Hilde)*
Bezoekadres: Spoel 85
Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uur
Donderdag: 12.00 uur tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Klazienaveen* 
Bezoekadres: Van Echtenstraat 39-41
Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 12.00 tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uur

Bekendmakingen
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Aanvragen  
omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester en 
Wethouders deelt mee dat in de 
periode van 18 oktober 2013 tot en 
met 29 oktober 2013 de volgende  
aanvragen om omgevings-
vergunningen zijn ontvangen:

Emmen
 Westeind 50, het bouwen van  
een bouwwerk (het wijzigen van 
een gevelreclame)(83269)

Emmer-Compascuum
 Hoofdkanaal O.Z. 54, het bouwen 
van een bouwwerk (het plaatsen 
van een unit)(83364)

Klazienaveen
 Loperstraat 10 en 12, het bouwen 
van een bouwwerk (het bouwen 
van een dubbele woning en het 
aanleggen van een inrit)(83452)

Verleende  
omgevingsvergunningen  
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode  
van 18 oktober 2013 tot en met  
29 oktober 2013 de volgende 
omgevingsvergunningen verleend/ 
bekendgemaakt (de datum van 
bekendmaking staat als eerste 
genoemd):

Emmen
 22-10 Zwaaikom 17, het bouwen 
van een bouwwerk (het bouwen 
van een bijgebouw)(73188)
 18-10 Hondsrugweg 103-117,  
139-153, 175-189, 211-225 het  
bouwen van een bouwwerk  
(het bouwen van 34 woningen  
en het samenvoegen van 16 tot  
8 woningen)(77585)

Erica 
 24-10 Welhaak 72, het bouwen 
van een bouwwerk en het handel-
en in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (het bouwen van een 
schutting)(74153)

Zwartemeer
 24-10 Verlengde van Echtens-
kanaal N.Z. 98, Het handelen in 
strijd met de regels ruimtelijke 
ordening (het vestigen van een 
kapsalon aan huis)(83243)

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

datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar schrift indienen bij het  
college van Burgemeester en  
Wethouders, Postbus 30001,  
7800 RA Emmen, of via  
www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en  
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in  
werking met ingang van de dag na 
bekend making. 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 
bezwaar schrift heeft ingediend 
kan, om te voorkomen dat door de 
uit voering van het besluit onom-
keerbare gevolgen ontstaan, een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in-
dienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Noord-Nederland locatie 
Assen, Postbus 200, 9400 AE Assen. 
U kunt ook digitaal procederen, 
voor meer info raadpleeg de  
internetsite van de Rechtbank.

Besluiten verlenging  
beslistermijn  
omgevingsvergunning 
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft op grond van  
artikel 3.9 lid 2 van de Wet  
algemene bepalingen omgevings-
recht de beslistermijn met zes 
weken verlengd betreffende 
de volgende aanvragen om een 
omgevings vergunning: 

Emmen
 Valtherbospad Sectie T nummer 26, 
het bouwen van een bouwwerk 
en het handelen in strijd met de 
regels ruimtelijke ordening (het 
bouwen van een kippenhok, tuin-
huisje en een container)(77717)

Schoonebeek
 Beekweg achter huisnummer 45, 
het handelen in strijd met de 
regels ruimtelijke ordening (het 
aanleggen van een paardenbak)
(76009)

Gezien de aard van de aanvraag 
is de beslistermijn met zes weken 
verlengd.
Het is niet mogelijk bezwaar te 
maken ten aanzien van de verleng-
ing van de beslistermijn

Omgevingsvergunningen Verkeersbesluit

Kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen 
deelt mee dat op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang en  
peuterspeelzaalwerk het volgende kinderdagverblijf uit het landelijk  
register kinderopvang is verwijderd:

Naam:  KDV ‘t Scheperke
Landelijk registratienummer: 309313156
Datum van verwijdering:  29 oktober 2013

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

Ontwerp-besluit  
maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen maken bekend dat 
zij voornemens zijn een maatwerkvoorschrift in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit)  
op te leggen aan:
 

 Jongerenvereniging Blanko, voor de inrichting gelegen aan de Klepel 4 in 
Emmen. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het aanpassen 
van de geluidsnormen en het toepassen van een geluidsniveaubegrenzer. 
Zaak 84682.

Tot en met 17 december 2013 kan een ieder schrifte lijk of mondeling een 
gemo ti veerde zienswijze tegen de ontwerp-beschikking inbrengen bij 
burge meester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA Emmen. 
Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u meer informatie 
verkrijgen bij de heer J. van Noort of mevrouw T. Koopman van de afdeling 
vergunningen, tel. 14 0591. Belanghebbenden die zienswijzen hebben in-
gebracht, kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit. 

Meldingen  
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 
Emmen maken bekend dat de vol-
gende meldingen als bedoeld in art. 
8.40 van de Wet milieu beheer zijn 
ontvan gen:

Besluit algemene regels voor  
inrichtingen milieubeheer van:

 zaak-79635, Lukro te Schoonebeek 
betreffende Boekweitakker 9  
te Schoonebeek.
 zaak-57026, Bus Handels-
maatschappij BV te Marwijksoord 
betreffende Phileas Foggstraat 155 
te Emmen.
 zaak-78382, Boni Markten BV te 
Nijkerk betreffende Alerderbrink 8 
te Emmen.
 zaak-85388, Jongerenvereniging 
Blanco betreffende Klepel 4  
te Emmen.

Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen,  
(ontwerp-)beschikkingen/vergun-
ningen 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-) beschik-
kingen/vergun ningen kunnen de 
stukken op verzoek gedurende de 
ziens wijze-/beroepstermijn buiten 
kantooruren ingezien worden.

Ontwerp-omgevingsvergunning  
uitgebreide procedure

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om mede-
werking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
het oprichten van een melkveehouderij inclusief bedrijfswoning aan de weg 
Roswinkelermarke te Roswinkel. Het betreft een locatie, kadastraal bekend 
gemeente Emmen, Sectie AA, nummer 275. 

De aanvraag is geregistreerd onder zaak-71216 en heeft als  
planid NL.IMRO.0114.2013023-V501. Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Voor het 
overige verwijzen wij u naar het kopje Rechtsbescherming. 

De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel “strijdigheid met het 
bestemmingsplan”. Het betreft een gefaseerde aanvraag, het onderdeel 
‘bouw’ (inclusief melding milieu) zal later worden aangevraagd.

Rechtsbescherming
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 
6 november 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, 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.0114.2013023-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. 14 0591.

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt, gelet op het bepaalde 
in de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het volgende verkeers-
besluit heeft genomen inhoudende:

Aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Business-
park Meerdijk aan de Ullevi op parkeerterrein P4 in de directe nabijheid van 
de school VSO De Atlas,

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum 
van de gemeente Emmen gedurende een periode van zes weken na bekend-
making. Het besluit is ook digitaal te raadplegen via www.staatscourant.nl. 
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij mevr. T. van der Veen  
via telefoonnummer 14 0591. 

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van Emmen, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Infrastructuur/team Voorbereiding, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. Via het 
formulier op www.emmen.nl/bezwaar kan ook digitaal een bezwaarschrift 
worden ingediend. 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

* Tijdens de vakantieperiodes gelden er vaak gewijzigde openingstijden. Deze kunt u vinden op Emmen.nl 
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