
Per e-mail: statengriffie@drentsparlement.nl 
Provincie Drenthe 
Postbusl22 
9400 AC ASSEN 

Hoogeveen, 17 september 2019 

Betreft: subsidieverlening Vaart ZZ 59-60 te Nieuw-Amsterdam 
t.b.v. vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid 18 september 2019 09:00 uur

Geachte leden, 

Mijn naam is Roeland Hup, woonachtig te Hoogeveen, zelfstandig ondernemer met HEMA-vestigingen in 
Nieuw-Amsterdam, Coevorden en Hoogeveen. 

In een onlangs verschenen persbericht las ik dat u, leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid, 
goedkeuring dienen te geven aan het toekennen van een subsidiebedrag van ruim€ 200.000,= voor een 
project aan de Vaart ZZ 59-60 te Nieuw-Amsterdam. Dit project wordt aldaar gerealiseerd door Attro 
Trading B.V., gevestigd te Nieuw-Amsterdam, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer H.A. 
Klaassen. 

Met de verleende subsidie wordt op voornoemd adres een winkelpand met appartementen gerealiseerd. Als 
eigenaar/ondernemer van het naastgelegen perceel Vaart ZZ 61 wens ik graag de volgende feiten aan u 
voor te leggen: 

28 juli 2018 

10 januari 2019 

29 januari 2019 
7 februari 2019 

19 maart 2019 

27 maart 2019 

1 april 2019 

Attro Trading B.V. dient een aanvraag in voor het bouwen van een winkelpand met 
appartementen aan de Vaart ZZ 59-60; 
de omgevingsvergunning 82706-2018 wordt van rechtswege verleend en bekend 
gemaakt; 
ondergetekende neemt voor het eerst kennis van de verleende omgevingsvergunning; 
ondergetekende tekent mondeling en schriftelijk bezwaar aan tegen de verleende 
omgevingsvergunning. Kort komt het bezwaar hier op neer: 
De te realiseren inpandige garageboxen aan de achterzijde van het 
appartementencomplex worden op of tegen de erfgrens geplaatst, hetgeen betekent dat 
de auto's over het perceel van ondergetekende moeten rijden om op de openbare weg 
te komen. 
In het gesprek dat plaatsvindt wordt verzocht handhavend op te treden in die zin dat 
een bouwstop wordt opgelegd; 
bevestiging van ontvangst en in behandeling nemen van het bezwaarschrift door de 
gemeente Emmen. 
In de tussenliggende periode neemt gemeente Emmen diverse malen telefonisch 
contact op met mijn advocaat om partijen ervan te overtuigen onderling tot een 
oplossing te komen. Tot dit moment is nog niet handhavend opgetreden en kan Attro 
Trading 'gewoon' doorbouwen; 
e-mail van de advocaat Attro Trading dat een voorwaarde voor subsidieverlening is
dat geen winst gemaakt wordt op het project. Een financiële vergoeding 'past niet
binnen het project', hetgeen diverse malen is herhaald door Attro Trading B.V.
ontvangst van de brief opgesteld en verzonden door gemeente Emmen d.d. 29 maart
2019 aan de heer H.A. Klaassen met het besluit tot handhaving onder het opleggen



1 april 2019 

11 april 2019 

15 april 2019 

17 april 2019 

12 mei 2019 

17 mei 2019 

21 juni 2019 

12juli 2019 

van een last onder dwangsom in combinatie met een bouwstop; 
per e-mail van 11 :53 uur van de advocaat van de heer Klaassen/ Attro Trading het 
bericht dat die ochtend overleg heeft plaatsgevonden bij gemeente Emmen. De 
gemeente heeft ingestemd met de wijzigingen van de bebouwing, in die zin dat de 
achtergevel wordt afgesloten met als gevolg dat de garageboxen niet meer bereikbaar 
zijn via de achterzijde. Gemeente Emmen kan instemmen met deze wijzigingen en 
heeft kenbaar gemaakt dat de bouwstop per direct weer wordt ingetrokken, aldus de 
advocaat. 
Gemeente Emmen is per e-mail van 1 april 2019 verzocht om een nadere toelichting 
op het bericht dat een nieuwe aanvraag zou zijn goedgekeurd en dat de bouwstop zou 
zijn opgeheven. Iedere inhoudelijke reactie daaromtrent is uitgebleven; 
ontvangst verweerschrift tegen bezwaarschrift omgevingsvergunning 82706- 2018. 
Gemeente Emmen stelt zich kortgezegd op het standpunt dat van een "evidente 
privaatrechtelijke belemmeringen" geen sprake is. M.a.w.: zij ziet er geen bezwaar in 
dat de eigenaren van de garageboxen over het perceel van ondergetekende moeten om 
de openbare weg te bereiken; 
ontvangst besluit op omgevingsvergunning 76208-2019, aangevraagd op 4 april 2019, 
waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een 
bouwwerk. Expliciet wordt daarin opgenomen: "verlenen van de 
omgevingsvergunning aan u betekent niet dat u inbreuk kunt maken op rechten van 
derden (buren, anderen). U dient, los van de omgevingsvergunning, de rechten van 
derden, op grond van burgerlijk wetboek, te respecteren." 
de zitting inzake bezwaarschrift 82706-2018 vindt plaats. Gemeente Emmen 
verdedigt, ondanks de nieuwe omgevingsvergunning 76208-2019, haar standpunt dat 
het bezwaar ongegrond moet worden verklaard; 
partijen bereiken overeenstemming over een grondruil met het vestigen van erfdienst
baarheden over en weer toch tegen betaling van een vergoeding door Attro Trading 
B.V. aan ondergetekende;
de vaststellingsovereenkomst met de tussen partijen gemaakte afspraken wordt
ondertekend;
ontvangstbericht van notaris D. van Linge dat een deel van de geruilde percelen is
afgesplitst;
ontvangst ontwerpakte van levering. Tot op heden is deze akte niet ondertekend,
omdat de heer Klaassen het afgesplitste perceel niet in de afspraken wenst te
betrekken.

Het feit dat mijn buurman een appartementencomplex realiseert heeft mij veel tijd, energie en geld gekost 
voor advies- en advocaatkosten. Met name bij de rol die gemeente Emmen daarin heeft gespeeld zet ik mijn 
vraagtekens. Kennelijk gestuwd door de prestige van het project en de daaraan hangende subsidies lijken 
alle (individuele) belangen te moeten wijken. 

Nu ik lees dat aan Attro Trading B.V. een forse subsidie wordt verstrekt, wens ik u ook de andere kant van 
het project te schetsen. Een aanvraag is mooi geschreven en opgesteld, maar het is goed te weten welke 
gevolgen dit gesubsidieerde project kent. Deze aanvraag heeft wel een dubbel, driedubbel gevoel. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Met hartelijke groet, 

Roeland Hup




