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Bekendmakingen 
5.01 ̂  provincie Jjrenthe 

Ontwerpbesluit onttrel<l<ing Dalerbrug ter inzage 
In hct kadcr van hct vervangen of verwijderen van zes bruggen over de Veriengde 
I loogevcensche Vaart (het gedeelte tussen Zwinderen en de A37 bij Holsloot) zijn 
Provinciale Staten van Drenthe, op grond van artikel 8 van de Wegenwet, van plan dc 
Dalerbrug te onttrekken aan het openbaar verkeer. Belanghebbenden kunnen tot en 
met 26 november 2015 een zienswijze over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken 
aan Provinciale Staten van Drenthe. Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling 
naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met dc heer G. Meijers, telefoon 
0592 - 36 57 69. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Coevorden. 

Vaststelling en inwerkingtreding Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
Provinciale Staten hebben op 23 september 2015 dc geactualiseerde versie van de 
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) vastgesteld. De POV zal op 
15 oktober 2015 in werking treden en is digitaal in te zien op de website van de 
provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Natuurbeschermingsvergunningen 
• Definitieve beschikking voor Maatschap van Boven voor het in werking hebben en 

uitbreiden van een pluimveehouderij, Ericasestraat 93 in Erica. 
• Definitieve beschikking voor H . Jansen voor het oprichten van een rundvee- en 

paardenhouderij. Emmerstraat ongenummerd in Noord-Sleen. 
• Definitieve beschikking voor De Klenckehoeve voor het wijzigen en in werking 

hebben van een melkrundveehouderij, Klenkerweg 12 in Oosterhesselen. 
• Definitieve beschikking voor Maatschap Ensing voor het in werking hebben en 

veranderen van een rundvee- en paardenhouderij, Diphoorn i in Diphoorn. 
• Definitieve beschikking voor A.W. Klomp voor het in werking hebben van een 
• varkenshouderij. Brugstraat 7b in Wezup. 

• Ontwerpbeschikking voor J.H. Ballast voor het exploiteren en uitbreiden van een 
melkrundveehouderij. Ballast 17 in Coevorden. 

• Ontwerpbeschikking voor Maatschap Hofmeijer en B. van der Kuip voor het 
in werking hebben en wijzigen van een melkrundveehouderij, Stroetendijk 4 in 
Dalerveen. 

Belanghebbenden kunnen voor de definitieve beschikkingen tot en met 23 november 
2015 beroep instellen bij de Raad van State en voor de ontwerpbeschikkingen tot en 
met 23 november 2015 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. 

Op www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen vindt u meer informatie en de 
mogelijkheden om te reageren. U kunt de stukken ook inzien in het provinciehuis, 
Westerbrink 1 in Assen, (0S92) 36 55 55. Op de hoogte blijven van de bekend
makingen in uw regio van gemeente, waterschap, provincie en Rijk? 
Abonneer u op de e-mallservice van www.overheid.nl. 




