
Postadres: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord, 0527 63 39 11 | Bezoekadres: Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord
Openingstijden: Op maandag- en woensdagmorgen kunt u van 08.30 tot 12.00 uur zonder afspraak terecht.
Op afspraak: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.30 uur, maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

COMMISSIEVERGADERINGEN

Locatie: gemeentehuis, Emmeloord.

Van 19.00 tot 19.30 uur is het vragenhalfuur van 
alle commissies in de raadzaal.

24 augustus 2015, om 19.30 uur:
De commissie voor Bestuur, Financiën en 
Economische zaken met als beleidsterreinen 
bestuur en organisatie, dienstverlening, open-
bare orde en veiligheid, handhaving, financiën 
en economische ontwikkeling/werkgelegenheid.

- Memo snel internet
- Evenementenbeleid
-  Motie Transatlantic Trade & Investment

Partnership (TTIP)

24 augustus 2015, om 19.30 uur:
De commissie voor Woonomgeving met als
beleidsterreinen een groene woonomgeving,
een bereikbare gemeente en ontwikkeling
Noordoostpolder.

-  Herziening en Meerjarenperspectief grond-
exploitaties Noordoostpolder

- Motie Budgetten uitvoering dorpsvisies

24 augustus 2015, om 19.30 uur:
De commissie voor Samenlevingszaken met 
als beleidsterreinen leren in Noordoostpolder, 
ontspannen in de Noordoostpolder en maat-
schappelijke participatie.

- Motie Burgerhulpverlening reanimatie
- Stand van zaken 3 Decentralisaties
-  Huisvesten De Fladderiep in Kraggenburg- 

aanvullend krediet

De agenda, raadsvoorstel en conceptbesluit
zijn via de website in te zien en wel via raad.
noordoostpolder.nl waarna de keuze voor een
bepaalde vergadering kan worden gemaakt.
Voor het publiek liggen de stukken ook ter
inzage op werkdagen van 09.00 12.00 uur en
van 14.00-16.00 uur op het cluster Service &
Ondersteuning.
U kunt zich hiervoor melden bij de receptie in de
hal van het gemeentehuis.

Wilt u meepraten over een geagendeerd
onderwerp? Dan kunt u zich vooraf melden bij
de griffier via griffier@noordoostpolder.nl of
(0527) 63 33 15. Aanmelden is niet verplicht, de
aanwezige bezoekers zal bij de behandeling
van het onderwerp ook gelegenheid worden
gegeven met de leden te spreken over de op de
agenda geplaatste onderwerpen. Ieder krijgt
ten hoogste 5 minuten spreektijd. De voorzitter
bepaalt de volgorde van de sprekers. Over niet
op de agenda geplaatste onderwerpen kunt u

met raadsleden in gesprek tijdens het Politiek 
Uurtje, een week voorafgaand aan het Ronde-
TafelGesprek.

VOORONTWERP RAADSVOORSTEL

Op 26 mei 2015 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Noordoostpolder 
besloten om belanghebbenden in de gelegen-
heid te stellen om een zienswijze in te dienen 
inzake het voornemen om de raad van de 
gemeente Noordoostpolder voor te stellen 
de volgende economische activiteiten van de 
gemeente Noordoostpolder aan te wijzen in het 
algemeen belang:

Het betreft de volgende twee economische 
activiteiten:
-  het verkopen van de collectie Kunstuitleen

voor € 1;
-  het in bruikleen geven van de collecties

Schokland.

De verkoop collectie Kunstuitleen is eenmalig.
De bruikleen vindt plaats over de periode
2015-2018 en deze kan worden verlengd door
het aangaan van een nieuwe Subsidie uitvoe-
ringsovereenkomst. De bruikleenovereenkomst
is eveneens aangegaan voor een periode van
vier jaar, namelijk van 1 januari 2015 t/m
31 december 2018.

De overeenkomsten worden aangegaan zonder
een integrale kostprijs in rekening te brengen.

U kunt uw zienswijze geven
Belanghebbenden kunnen van 20 augustus tot
en met 3 september 2015 schriftelijk, monde-
ling of digitaal hun zienswijze indienen bij het
college. Voor een mondelinge zienswijze kunt
u een afspraak maken met het cluster Maat-
schappelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer
(0527) 63 39 11. U kunt vragen naar Radboud
Hafkamp of Ellentrees Müller. Het voorontwerp
raadsvoorstel ligt gedurende bovengenoemde
periode ter inzage op het gemeentehuis en is
het te raadplegen op www.noordoostpolder.nl.

VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLAN

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester 
en wethouders van de gemeente Noordoost-
polder er kennis van, dat zij een bestemmings-
plan voorbereiden voor: 

‘Marknesse, Zuid - fase 4’
Dit plan heeft betrekking op de vierde uitbrei-
dingsfase aan de zuidzijde van Marknesse. De 
ligging van dit plangebied is tussen de Leem-
ringweg en de Zwolse Vaart. Het plan voorziet in 
de ontwikkeling van circa 125 woningen.

Op grond van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2, Bro 
wordt hier voorts gemeld dat op dit moment 
geen stukken betreffende het voornemen ter 
inzage worden gelegd. Tegen dit voornemen 
kunnen geen zienswijzen naar voren worden 
gebracht. Deze bekendmaking heeft uitsluitend 
een informatief karakter. 

Over het voornemen kan niet worden gecor-
respondeerd. Zodra het bestemmingsplan in 

voorontwerp gereed is, zal er gelegenheid 
worden geboden om hierop uw inspraakreactie 
naar voren te brengen.

Naar verwachting zal het voorontwerp van de 
planherziening op zeer korte termijn in het 
kader van de inspraak ter inzage worden gelegd. 
De kennisgeving van die terinzagelegging zal 
worden gepubliceerd in De Noordoostpolder 
en langs elektronische weg (gemeentelijke 
internetsite).

Voor nadere informatie over deze bekendma-
king kunt u contact opnemen met de heer 
A. Klijnstra van het cluster Ruimtelijke Ontwikke-
ling van de gemeente Noordoostpolder.

WET MILIEUBEHEER

Bij de gemeentelijke bestuursdienst is recent 
een melding volgens het Activiteitenbesluit 
milieubeheer binnengekomen van:
-  Milona Trade BV, Transportweg 2 te

Emmeloord;
-  Paardenpension Sterrenhemel,

Blankehammerweg 8 te Luttelgeest;
-  Vereecken-Freriks Vof, Kleiweg 29 te

Marknesse.

Tegen deze meldingen, op basis van artikel 8.40
Wet milieubeheer, waarbij belangen van derden
kunnen zijn betrokken, kan geen bezwaar
worden gemaakt of beroep worden ingesteld.
Voor informatie over de meldingen kunt u
contact opnemen met cluster Vergunningen,
toezicht en handhaving, tel. (0527) 63 32 88.

OPENBARE VERGADERING 
WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert om de week, 
op donderdag, in respectievelijk Emmeloord, 
Dronten of Lelystad. Deze vergaderingen zijn 
openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij één van deze 
vergaderingen dan kunt u contact opnemen met 
onderstaand telefoonnummer.

Er is in de vergadering alleen spreekrecht voor 
de aanvrager of diens gemachtigde. De defini-
tieve agenda van de vergadering is bekend om 
15.00 uur op de dinsdag vooraf-gaande aan de 
openbare vergadering. 
Voor meer informatie over de te behandelen 
bouwplannen kunt u contact opnemen met de 
gemeente, cluster Vergunningen, toezicht en 
handhaving, tel. (0527) 63 39 11.

INGEKOMEN AANVRAGEN OM 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Noordoost-
polder maken bekend dat op 6 augustus 2015 
tot en met 12 augustus 2015 de volgende 
aanvragen om omgevingsvergunning zijn 
binnengekomen.

Aanvragen om omgevingsvergunning:
-  Emmeloord, nabij rotonde Kuinderweg/
Gulden, voor het vervangen van twee recla-
meborden op het bedrijventerrein “De Munt”,
ingekomen 10 augustus 2015.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Het publiceren van de aanvragen om omgevings-
vergunning is informatief; u kunt nog geen 
bezwaar maken of beroep indienen.

RECTIFICATIE TEN BEHOEVE VAN DE 
PUBLICATIE VAN 12 AUGUSTUS 2015

-  Emmeloord, Bomenweg tegenover nr. 5,
voor het aanleggen van een uitrit, ingekomen
29 juli 2015.

OMGEVINGSVERGUNNING
(WABO)

Reguliere procedure:
Burgemeester en wethouders van Noordoost-
polder maken bekend dat zij in de periode van 
6 augustus 2015 tot en met 12 augustus 2015 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Voor:  het bouwen van een kas bestaande uit 
de activiteit het bouwen van een bouw-
werk (bouwen)

Locatie: Kalenbergerweg 9-4 te Luttelgeest
Datum besluit: 10 augustus 2015

Voor:  het bouwen van een woning bestaande 
uit de activiteit het bouwen van een 
bouwwerk (bouwen)

Locatie: Hopweg 51 te Rutten
Datum besluit: 10 augustus 2015

Voor:  het wijzigen van de zijgevel 
(aanbrengen extra toegangsdeur) 
bestaande  uit de activiteit het bouwen 
van een bouwwerk (bouwen)

Locatie: de Deel 24 te Emmeloord
Datum besluit: 10 augustus 2015

Bezwaar
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
al diegenen van wie het belang rechtstreeks 
bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar 
aantekenen. Dat kan door binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking van dit besluit een 
bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval het 
volgende vermeld worden:
-  de naam en het adres van de indiener;
-  de datum van het bezwaarschrift (dagteke-

ning);
-  een omschrijving van het besluit waartegen

bezwaar wordt gemaakt;
-  de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt;
-  een handtekening.

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft 
ingediend, kan hij daarnaast de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 
afdeling bestuursrecht 
(Postbus 16003, 3500 DA  Utrecht) vragen 
een voorlopige voorziening te treffen, indien 
de onmiddellijke uitvoering van het besluit 
onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
namelijk niet automatisch de geldigheid van het 
besluit. Aan de indiening van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Nadere informatie over de behandeling van 
bezwaarschriften kan worden verkregen bij het 
cluster Advies, tel. (0527) 63 35 12 / 63 33 66.

Emmeloord, 19 augustus 2015

www.glemmerbeach.nl
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