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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelet op het voorstel van het college van 18 mei 2010, nr. 10/514c;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2. van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

besluit:
vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Bomenverordening gemeente
Emmen 2007 (2e wijziging):
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Aan artikel 1 wordt toegevoegd een onderdeel o. dat luidt:
o. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
In artikel 2.1. wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” vervangen door:
zonder vergunning van het bevoegd gezag.
Artikel 3.1a wordt genummerd als artikel 3.
In artikel 4, onderdeel 4.1, wordt de zinsnede “overeenkomstig het bepaalde in artikel
3 lid 1 een aanvraag heeft ingediend” vervangen door: “overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3 van deze verordening een aanvraag heeft ingediend”.
In artikel 4.4 vervalt de zinsnede “Deze voorschriften mogen slechts strekken tot
bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is
vereist”.
In artikel 4 wordt onderdeel 4.6 respectievelijk 4.7 vernummerd naar onderdeel 4.4,
respectievelijk 4.5.
In artikel 5.2 wordt het woord “kapvergunning” vervangen door:
omgevingsvergunning voor een houtopstand.
In de artikelen 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 en 12 wordt het woord “college” vervangen door:
bevoegd gezag.
De artikelen 3.1b, 3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 9.1, 9.2, 9.3, 13.4,15.1, 15.2, 16 en 17 vervallen.
Hoofdstuk IV: straf- en slotbepalingen wordt gewijzigd in Hoofdstuk IV:
slotbepalingen.
Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 die zijn ingediend vóór de
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het
recht oals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in werking is getreden.
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2010.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

