
GEM. NOORDOOSTPOLDER

 ,  INGEK. 0 3 AUG. 2021
Tel: , E-mail 

Gemeenteraad van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Emmeloord, 3 augustus 2021

Betreft : Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen (VVGB)
wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Uw kenmerk : HZ WABO 2021-0475

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ondergetekende, , wonende te   en andere bewoners c.q. 
eigenaren van :

-  , wonende  
 , eigenaren  

-  , wonende  
-  , wonende  
- , wonende  
-  , wonende  
-  , wonende  
-  , wonende  
-  , wonende  

, wonende  
 , wonende  

-  , wonende  
-  , wonende  

Verder te noemen 
De volmachten zijn bijgevoegd.

 e.a. dienen zienswijzen in tegen het ontwerp-VVGB voor het bouwen van een kantoor
en appartementen op de locatie Koningin Julianastraat te Emmeloord (CWI locatie).
Een kopie van de kennisgeving zoals gepubliceerd in deþÿ�  �Noordoostpolderþÿ �� van 23 juni j.l. is bijgevoegd.

Deze zienswijzen worden ingediend op nader aan te voeren gronden. Om de termijn veilig te stellen
volstaan wij op dit moment met het indienen van deze pro-forma zienswijzen.
Graag vernemen wij van u binnen welke redelijke termijn u de gemotiveerde zienswijzen van ons
verlangt.

Hoogachtend, .

Namens 

Bijlagen: -kopie publicatie deþÿ�  �Noordoostpolderþÿ �
-volmachten



KENNISGEVING ONTWERPVERGUNNING 
OMGEVINGSVERGUNNING EN 
ONTWERPBESLUIT VERKLARING VAN 
GEEN BEDENKINGEN WET ALGEMENE 
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT UITGEBREIDE 
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, 
dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen:

Vergunning: HZ_WABO 2021-0475
Voor: het bouwen van een kantoor en appartementen

op grond van de Wabo voor de voor de activiteit 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en 
voor de activiteit bouwen

Locatie: Koningin Julianastraat te Emmeloord (CWI
locatie)

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-WGB ter inzage
Op 7 juni 2021 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven voor het bouwen van een kantoor en 
appartementen op grond van de Wabo voor de voor de activiteit 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Op deze locatie is in het bestemmingsplan bij recht een gebouw 
toegestaan van 15,5 meter hoog. Het in het bestemmingsvlak 
opgenomen bouwvlak mag volgebouwd worden. Het perceel 
is bestemd voor kantoren. Wonen is niet toegestaan binnen de 
bestemming. Dit perceel is gelegen in het Centrumplan Emmeloord. 
waar deze locatie is aangewezen als woon- werk locatie.

♦

De aanvraag is op een aantal punten in strijd met het bestemmingsplan. 
Zo wordt het gebouw onder andere 1 meter opgeschoven ten opzichte 
van het bouwvlak, wordt het gebouw 1,55 meter hoger gebouwd 
(terugliggend gedeelte) en krijgt het gebouw een schuin dak in plaats 
van een plat dak.

De uitgebreide omschrijving is opgenomen in de bijbehorende 
ruimtelijke onderbouwing, behorende bij de aanvraag.

Het ontwerpbesluiten de ontwerp-WGB ligt voor een ieder gedurende 
zes weken ter inzage met ingang van 24 juni 2021. In verband met het 
coronavirus is onze dienstverlening anders dan u gewend bent, en is het 
niet mogelijk om de stukken op het gemeentehuis in te zien.

U kunt de stukken opvragen door een mail te sturen naar woonloket® 
noordoostpolder.nl

Zienswijzen .1
Tijdens deze termijn kan een ieder tegen de ontwerpbesluiten zowel 
schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen.
De zienswijze over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt 
u aan de gemeenteraad van Noordoostpolder, Postbus 155,8300 AD 
Emmeloord.

De zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning richt u aan 
het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, 
Postbus 155,8300 AD Emmeloord.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan 
binnen de bovengenoemde periode een afspraak gemaakt worden met 
de heer E. Ruis van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving, 
(0527) 63 34 05. Vermeldt u daarbij of de zienswijze betrekking heeft 
op de ontwerp omgevingsvergunning of op de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp-omgevingsvergunning en/of ontwerp-WGB de zienswijze 
betrekking heeft



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode) •

Geboren (datum)
(plaats)

BSN (burgerservicenummer): o

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam) :

(voornaam) :

Wonende te (straat) :

(plaats) :

(postcode) :

Geboren (datum) :

(plaats) :

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-WGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam) :

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

BSN (b vi r)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : 2.i _c^_ 1

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-WGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op; T-' - 7 J '

Datum

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam) :

(voorna  :

Wonende te (straat) :

(plaats) :

(postcode) :

Geboren (datum) :

(plaats) :

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (wgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum :

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam) :

(voornaam) :

Wonende te (straat) :

(plaats) :

(postcode) :

Geboren (datum) :

(plaats) :

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

Dejjeér/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum) :

(plaats) :

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum :

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) :

(plaats)
(postcode)

Geboren (datum) :

(plaats) :

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-WGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) 
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : 2-t-<9^'2.021

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat) : 
(plaats) • þÿ	d

(postcode)

Geboren (datum)
(plaats) ?

BSN (burgerservicenummer)

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : - Oj - 2.0^

De volmachtgever ^ De gevolmachtigde;
N : 

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam) :

(voornaam) :

Wonende te (straat) :

(plaats) :

(postcode) :

Geboren (datum) :

(plaats) :

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

De gevolmachtigde;



Volmacht.

(Ontwerp-WGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp) 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum 2 /_

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Volmacht.

(Ontwerp-VVGB)

De heer/mevrouw (naam)
(voornaam)

Wonende te (straat)
(plaats)
(postcode)

Geboren (datum)
(plaats)

BSN (burgerservicenummer):

Hierna ook, de volmachtgever,

Verklaart bij deze volmacht te geven aan;
De heer : 

: 
Geboren : 

: 
Wonende te : 

: 
: 

Burgerservicenummer : 

Hierna ook, de gevolmachtigde,

De volmacht geldt voor het indienen van zienswijzen tegen de Ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB), brief d.d. 20 april 2021 inzake het voorgesteld besluit een (ontwerp)
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van een kantoor en 16
appartementen aan de Koningin Julianastraat/Onder de Toren te Emmeloord.

De volmacht gaat in per 3 augustus 2021 en eindigt op het moment waarop geen beroep meer
mogelijk is.

Getekend te Emmeloord op;

Datum : 3 3- ' J  ' 3 0 3 /

De volmachtgever; De gevolmachtigde;
Naam

Handtekening



Gemeenteraad van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

GEM. NOORDOOST

INGEK. 0 3 AUG.


