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Stichting Papegaaienhulp, glastuinbouwgebied Erica

Geachte raadsleden,
Op 31 januari j l . heeft uw raad de Beheersverordening en de Structuurvisie "Erica,
glastuinbouwgebied" vastgesteld. Nieuwe ontwikkelingen in het gebied kunnen middels een
omgevingsvergunning in afwijking van de beheersverordening mogelijk worden gemaakt. De
toetsingskaders hiervoor staan in de structuurvisie.
In de structuurvisie is het glastuinbouwgebied deels aangemerkt als kerngebied en deels als
transformatiegebied. In het transformatiegebied is andere bedrijvigheid passend, waarbij voor
de bedrijfsvoering minimaal 1000 m2 glas noodzakelijk is, maar geen nadelige effecten voor
de tuinbouw veroorzaakt mogen worden. Met 'geen nadelige effecten' worden zowel de
milieuhygiënische effecten als het fytosanitaire vraagstuk bedoeld.
Momenteel is een deel van de bestaande kassen op het perceel Warmoesweg 11 te Erica in
gebruik als noodopvang voor papegaaiachtigen. Hiervoor is door het college van B&W een
tijdelijke vergunning verleend.
De Stichting Papegaaienhulp heeft een aanvraag ingediend voor het gebruiken van de
aanwezige bebouwing en kassen met een oppervlakte van 6600 m2 voor een permanente
opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels.
De locatie ligt in het transformatiegebied en voldoet aan de toetsingskaders uit de
structuurvisie.

Gemeente Emmen,

blad 2, behorende bij brief 13.033894
Vanaf 13 maart 2013 ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende een termijn
van 6 weken ter inzage. In de bijbehorende stukken is ingegaan op 'geen nadelige effecten'
voor de tuinbouw. Hierbij is nadrukkelijk ingegaan op zowel de milieuhygiënische effecten als
het fytosanitaire vraagstuk.
In het vertrouwen hiermee te hebben voldaan aan mijn toezegging in de commissievergadering van 14 januari j l .
Hoogachtend,
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A j . Sleeking
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Handhaving
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