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omgevingsvergunning 

Geachte heer Terluin, 

U heeft op 29 januari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen 
van een uitrit aansluitend op de Dijkweg. In deze brief informeren wij u hierover. 

Beoordeling activiteit het maken of veranderen van een uitweg 
Uw aanvraag heeft betrekking op de wettelijke activiteit "het maken of veranderen van een uitweg" (art. 
2.2, lid 1, sub e Wabo). 

Uit de beoordeling van uw aanvraag is gebleken dat op grond van artikel2.12, lid 3 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening uw aanvraag meldingplichtig is. Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een 
melding. 

Op 5 februari 2016 is op grond van artikel20c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 het 
onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend 
gemaakt'. Zie ook de bijgaande bijlage inzake het genomen besluit. op 22 juni 2017 is een 
kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving 
heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; 
op 22 juni 2017 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO BV 
gezonden; 
het ontwerp van het besluit heeft van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen op 
twee locaties, te weten het stadhuis van de Gemeente Winsum (Hoofdstraat W 70, Winsum T 
(0595) 447777) en op het stadhuis van de Gemeente Loppersum (Molenweg 12. Loppersum, T 
(0596) 548200). 
er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 5 (te Aduard) en 6 juli (te Bedum) 2017, waarbij 
de mogelijkheid werd geboden om mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens 
doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt 
gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd. 

De feitelijke aanleg wordt gecoördineerd vanuit de gemeente en uitgevoerd door een aannemer 
geselecteerd door de gemeente. Hierover kunt u contact opnemen met de heer W. Pot van de 
gemeente Eemsmond via telefoonnummer 0595-437555 

Afhandeling aanvraag 
Een kopie van de ingediende stukken bewaren wij tijdelijk in ons archief. Omdat de aangevraagde 
activiteit meldingsplichtig is, brengen wij geen leges in rekening. 



Tot slot 
Vragen over deze brief kunt u stellen via telefoonnummer (0596) 63 97 00 of per e-mail 
info@werkorganisatiedeal.nl. Om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u het 
zaaknummer bij de hand te houden of in de e-mail te vermelden. 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Eemsmond, 
namens deze, 

de heer G.H. Aaiderink 
directeur 
Werkorganisatie DEA -ge e 
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