Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 14 050
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met donderdag 8.00 – 16.30 uur
Vrijdag 8.00 – 12.00 uur

RAADSBESLUITEN
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in
zijn vergadering van woensdag 25 april 2018 de
onderstaande besluiten genomen:
• Benoeming
plaatsvervangende
raadscommissieleden:
19
plaatsvervangers
benoemd die de raadsleden in de commissie
mogen/kunnen vervangen;
• Krediet nieuwe telefooncentrale: een bedrag van €
81.000 beschikbaar gesteld om de implementatie
van een nieuwe telefooncentrale te realiseren;
• Ondersteuning
netwerksamenwerking
Veiligheidshuis: ingestemd met de ondersteuning
van de samenwerking van de Drentse gemeenten
en ketenpartners in het Veiligheidshuis Drenthe en
hiervoor art. 3 lid 1 van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Drenthe te wijzigen.
De volledige besluiten vindt u onder de
agendapunten van deze vergadering op www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad.
Voor vragen over de vergadering kunt u terecht
bij de griffie via griffie@gemeentenoordenveld.
nl . Telefonisch kunt u de griffie bereiken via het
algemene nummer van de gemeente 14 050.
Tijdens de raadsvergadering van woensdag 25
april 2018 heeft wethouder Jos Huizinga afscheid
genomen van de raad. Hij werd toegesproken door
Klaas Smid en Gerard Willenborg (fractievoorzitter
CDA).

VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD BENOEMT WETHOUDERS
OP MAANDAG 7 MEI
De gemeenteraad van Noordenveld vergadert
op maandag 7 mei 2018 om 20.00 uur in het
gemeentehuis. De raadsvergadering staat volledig
in het teken van de benoeming van de nieuwe
wethouders en van het bestuursakkoord. De
vergadering is openbaar; u bent van harte welkom!
De agenda van de vergadering ligt vanaf 30 april 2018
in de bibliotheken van Peize, Norg en Roden en bij de
raadsgriffie in het gemeentehuis. De stukken zijn ook
te raadplegen via www.gemeentenoordenveld.nl/
gemeenteraad. Heeft u vragen over deze vergadering,
dan kunt u bellen met de griffie via 14 050 of mailen
naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in
de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De
vergadering van de Welstandscommissie is openbaar.
Voor een plantoelichting dient u een afspraak
maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan
voorafgaand ligt de agenda voor een ieder ter inzage
in het gemeentehuis. U kunt deze agenda tevens
raadplegen via de gemeentelijke website www.
gemeentenoordenveld.nl.

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing
is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen/Afwijking/Milieu:
• Groningerweg 66 te Peize, het oprichten van een
potstal.
Bouwen/Uitrit:
• Westerstraat 23 te Roden, het vergroten van
de woning, het plaatsen van een carport en het
aanleggen van een uitrit.

Kappen:
• Hoofdweg 61 te Steenbergen, het kappen van
twee eiken.
Bouwen:
• S andebuur 17 te Roderwolde, het vergroten van
een veestal en het vernieuwen van het dak;
•B
 eukenlaan 36 te Nieuw Roden, het tijdelijk
plaatsen van een woonuitrit.
Bouwen/Uitrit/Werken:
•B
 eukenlaan 36 te Nieuw Roden, het
verplaatsen van een oprit, het plaatsen van een
erfafscheiding en het planten van bomen en een
heg.
Werken:
• L imietweg 3 te Veenhuizen, het telen van hop.

VERLENGING BESLISTERMIJN

Openingstijden balie gemeentehuis:
burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag (alleen burgerzaken) 16.00 - 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:
Kappen:
• Volkstuincomplex te Nietap, kadastraal bekend
Roden, sectie Q, nummer 599, het kappen van vier
eiken, 23 april 2018;
• Bloemstraat 19 b te Roden, het kappen van een
conifeer, 23 april 2018;
• Matsloot 3 te Matsloot, het kappen van een spar,
twee esdoorns, twee elzen en drie berken en het
knotten van drie wilgen, 23 april 2018.
Kappen geweigerd:
• Leeksterweg 19 te Roden, het kappen van twee
eiken, 23 april 2018.
Bouwen:
• Heerestraat 82 te Roden, het aanbrengen/
vervangen van reclame uitingen, 18 april 2018;
• Matsloot 10 te Matsloot, het vergroten van een
werktuigenberging, 20 april 2018.
Bouwen/Uitrit:
• Andries Turksemalaan 7 te Nieuw-Roden, het
oprichten van een woning en het aanleggen van
een uitrit, 25 april 2018.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Burgemeester
en
wethouders
van
de
gemeente Noordenveld maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Melkweg 9 te Alteveer’ ter
inzage wordt gelegd.
Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het
verplaatsen van het bouwvlak behorende bij het
perceel Melkweg 9 te Alteveer. De huidige woning
voldoet niet meer aan de huidige woonkwaliteitseisen
en zal daarom worden gesloopt. De nieuwe woning
wordt binnen het woonperceel verplaatst zodat deze
centraler op de kavel komt te staan. Het bestaande
bouwvlak dient daardoor te worden gewijzigd. Om het
planvoornemen mogelijk te maken zal het ter plaatse
geldende bestemmingsplan worden herzien.
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 3 mei tot en
met 13 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de
stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1699.2017BP070-ow01) en de gemeentelijke
website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie
is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het
Roder Journaal en de Krant.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een
ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk
kenbaar maken aan de gemeenteraad van de
gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN
of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld:
postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding
van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Melkweg 9
te Alteveer’. Een zienswijze kan ook mondeling worden
ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt
met de heer C. Abma van het team Realisatie, telefoon
14 050.

Omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn
op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN
beslistermijn te verlengen voor:
Kappen:
• Stinsenweg 3 te Roden, het kappen van een De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
boom, verlengd tot 2 juni 2018.
• het organiseren van een live muziekoptreden op 2
VERLEENDE VERGUNNINGEN
juni 2018 in de muziekkoepel op de Albertsbaan te
Roden, 19 april 2018**;
Omgevingsvergunning
(na
verlening • het organiseren van een live muziekoptreden op 31
ontwerpvergunning) Hoofdweg 7 te Peest
mei 2018 in de muziekkoepel op de Albertsbaan te
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Roden, 19 april 2018**;
Noordenveld maken bekend dat de bovengenoemde • het organiseren van een avondwandelvierdaagse
omgevingsvergunning op 24 april 2018 is verleend.
van 19 tot en met 22 juni 2018 in Norg en TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Het betreft een kapschuur met daarin
omgeving, 19 april 2018**;
bedrijfsactiviteiten voor een loonwerk- annex • het organiseren van een ‘Bajesdag’ braderie
hoveniersbedrijf. De imrocode van het plan is:
op 2 juni 2018 op het grasveld onder de Voor het hierna genoemde evenement gelden de
NL.IMRO.1699.2018PB029-vg01.
Wilhelminaboom te Veenhuizen, 24 april 2018**; volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij
De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken • het organiseren van Pais Sonic, een muziekfestival vermelde dagen en tijdstippen:
liggen met ingang van 3 mei 2018 gedurende
met foodtrucks op 16 juni 2018 op de Hoofdstraat Peize:
In verband met Pais Sonic op 16 juni 2018 van 14.00 uur
zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de
te Peize, 25 april 2018**.
tot 17 juni 2018 01.00 uur of zoveel langer of korter als
Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de
stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen. Binnen zes weken na de achter de vermelde datum nodig is hebben burgemeester en wethouders besloten
nl. De publicatie is te vinden op www. kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een de volgende wegen af te sluiten door het plaatsen
officiëlebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal bezwaarschrift worden ingediend bij het college van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring voor
en de Krant.
van burgemeester en wethouders van de gemeente voertuigen in beide richtingen):
Tegen de vergunning kan gedurende de inzagetermijn Noordenveld. Voor de overige vergunningen** • Hoofdstraat vanaf de hoek Roderweg/
Groningerweg tot aan het Zuivelplein;
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord- kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
• Molenpad aan de kant van de Hoofdstraat.
Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, burgemeester.
9700 AD Groningen.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze
Heeft u een mestbassin of mestsilo gebouwd vóór 1 juni 1987 die niet voorzien is van een afdekking?
naar voren heeft gebracht bij burgemeester en
Deze mestbassins moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer sinds 1 januari 2018 zijn voorzien
wethouders over de ontwerp-vergunning;
van een afdekking. De afdekplicht geldt nu voor alle mestbassins en mestsilo’s.
• een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze
De afdekking moet, net als het mestbassin, zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt
naar voren heeft gebracht bij burgemeester
dat de afdekking is uitgevoerd overeenkomstig de BRL 2342. De kwaliteitsverklaring stuurt u naar de
gemeente.
en wethouders, maar kan aantonen dat hij/zij
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) ziet toe op de afdekplicht en voert controles uit.
redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een
zienswijze tot burgemeester en wethouders te
Wel vergunde maar niet opgerichte melkveestallen
wenden.
Heeft u in de afgelopen jaren een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw of uitbreiding
De vergunning treedt in werking met ingang van de
van een stal voor het houden van melkkoeien en deze nog niet opgericht? Dan is onderstaande
dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.
mededeling voor u van belang.
Het instellen van beroep schorst de werking van dit
De maximale emissiewaarde van stallen die ná 1 januari 2018 worden opgericht moeten voldoen aan
besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn,
kolom C uit bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting. De maximale emissiewaarde bedraagt
gelijktijdig met het instellen van beroep, een
8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Wanneer u een huisvestingssysteem heeft gekozen met een
verzoek om een voorlopige voorziening bij de
hogere ammoniakemissie dan deze maximale emissiewaarde mag de stal niet worden opgericht. U
Rechtbank Noord-Nederland worden ingediend. De
moet alsnog een huisvestingssysteem aan vragen die voldoet aan de maximale emissiewaarde. Als u
inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld
dat niet doet, dan moet het huisvestingssysteem later worden aangepast met hogere kosten als gevolg.
tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor
De verschillende huisvestingssytemen kunt u vinden in de Regeling ammoniak en veehouderij of op
het instellen van beroep en voorlopige voorziening
www.infomil.nl.
zijn griffierechten verschuldigd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 050 of per e-mail
postbus@gemeentenoordenveld.nl of met de RUD Drenthe via het telefoonnummer 0800-9102 of per
Burgemeester en wethouders van de gemeente
e-mail info@ruddrenthe.nl.
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader

AFDEKPLICHT VOOR ALLE MESTBASSINS

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

Openingstijden balie ISD:
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 10.30 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 14 050 om een afspraak te maken met
de burgemeester en/of wethouder(s).

De officiële bekendmakingen staan op www.officielebekendmakingen.nl en www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen.

GEEN INLOOP GEMEENTERAAD OP 2 MEI 2018
Het inloopspreekuur van de gemeenteraad van Noordenveld van woensdag 2 mei 2018 komt te vervallen

INLOOPAVOND VERKEERSSITUATIE DE ONLANDEN
Op 7 december 2017 is de uitkijktoren in De Onlanden in Peize geopend. Voor deze uitkijktoren is een parkeerplaats
aangelegd op de Noorddijk. Deze Noorddijk werd al veel gebruikt door doorgaand gemotoriseerd verkeer van Peize
richting Eelde/Paterswolde en andersom. Dit doorgaande verkeer gaat door het natuurgebied waar auto’s niet gewenst
zijn. Daarnaast ontstaat er een gevaar voor fietsers en voetgangers. Hierdoor is het plan voor een mogelijke afsluiting
ontstaan. Er zijn verschillende varianten voor gemaakt, in samenwerking met Natuurmonumenten, de Fietsersbond en
dorpsbelangenvereniging Peize. Deze varianten zijn uitgewerkt en willen we aan de inwoners voorleggen tijdens een
inloopavond. U kunt dan op de varianten reageren en uw mening geven. Op basis van deze informatie bekijkt de gemeente
welke variant wordt uitgevoerd.
Voor informatie en tekeningen kijk op www.gemeentenoordenveld.nl.
De inloopavond is op maandag 28 mei 2018, van 19.00 tot 20.30 uur, in café Boonstra in Peize.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw opmerkingen, tot en met 1 juni, mailen aan postbus@gemeentenoordenveld.nl.

WERKZAAMHEDEN ESWEG
Aan de Esweg wordt momenteel druk gewerkt om deze opnieuw in te richten. Dit geldt voor zowel
binnen als buiten de bebouwde kom. Tegelijkertijd wordt aan de Hullenweg een aantal reparaties aan
het asfalt uitgevoerd.
Binnen de bebouwde kom wordt de deklaag van de Esweg vervangen. Aan de beide zijden brengen we een zwarte strook
asfalt aan met daarin een print van bestrating. In het midden komt een deklaag van rood asfalt. De kruisingen met de
Brinkstraat Noord en Zuid en de Berkenstraat worden bestraat met een zwarte klinker.
Buiten de bebouwde kom verwijderen we een aantal bestaande drempels. Op drie locaties brengen we as-verspringingen
aan. De kruisingen met de Hullenweg en Middendrift worden verhoogd aangebracht en in rood asfalt uitgevoerd. Op de
rest van het wegdek brengen we een nieuwe (slem)laag en uiteindelijk markering aan.
Een deel van het asfalt op de Esweg en Berkenheuvel op de kruising met de Hoofdweg Roderesch breken we op en
vervangen we door klinkers om daarmee
de gelijkwaardigheid van de kruising te
benadrukken.
Planning
In week 17 zijn we begonnen met het freesen opbreekwerk. De Esweg en de Hullenweg
zijn tijdens de werkzaamheden gestremd
voor het doorgaand verkeer. Met enige,
onvermijdelijke hinder zijn de aanliggende
percelen, woningen en bedrijven binnen de
bebouwde kom bereikbaar vanaf NieuwRoden. Buiten de bebouwde kom zijn deze
bereikbaar vanaf Roderesch.
Het streven is om halverwege juni het totale
werk te hebben uitgevoerd. Uiteraard betreft
dit een globale planning omdat de aannemer
afhankelijk is van externe factoren waaronder
het weer.

NIEUWE GYMZAAL VOOR
DE RONERBORG EN ESBORG
De gymzaal aan het Nijlandspark wordt gebruikt voor
bewegingsonderwijs van leerlingen van de scholen van rsg de
Borgen. De gymzaal voldoet niet meer aan de huidige eisen en
moet daarom vervangen worden. Daarom is op het terrein van rsg
de Borgen aan de Burchtlaan een nieuwe gymzaal gepland.
Inloopbijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst van de gemeente en het bestuur van rsg de
Borgen kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over deze plannen. De
inloopbijeenkomst is op woensdagavond 9 mei 2018 tussen 19.00 en 20.30 uur
in de kantine van de Esborg aan de Burchtlaan 2 in Roden.
Meer informatie
Vanaf 1 mei 2018 is er ook meer informatie op de website beschikbaar via
een knop op de homepage. Hier vindt u ook het Integraal Huisvestingsplan
gemeente Noordenveld 2018, het raadsvoorstel, waarin ingestemd wordt met
het Integraal Huivestingsplan, en het Haalbaarheidsonderzoek van LindHorst
huisvestingsadviseurs.
Heeft u een goed idee voor de gymzaal? Kom dan langs op de inloopavond.
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? Stuur dan een e-mail met uw
suggesties naar R.Westerhoff@gemeentenoordenveld.nl.
Graag tot ziens op 9 mei!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Brengstation:
In verband met Bevrijdingsdag is het brengstation op zaterdag 5 mei 2018
gesloten.

SPORTCENTRUM DE HULLEN
Openingstijden mei vakantie
Dinsdag 1 mei			
							
Woensdag 2 mei
		
Donderdag 3 mei			
							
Vrijdag 4 mei				
Zaterdag 5 mei			
Zondag 6 mei 			

7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
18.30 – 20.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
gesloten
10.00 – 13.30 uur

