
 

 

Bekendmaking en tervisielegging aanvraag bouwvergunning voor de aanleg van een ligplaats voor grote schepen in de haven van Emden (Duitsland) Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, uit Emden heeft een bouwvergunning aangevraagd op grond van 68 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) van 31-7-2009 (BGBl. I pag. 2585), voor het laatst gewijzigd door artikel 122 van de wet van 29-3-2017 (BGBl. I pag. 626)..  Het bevoegd gezag voor de vergunningprocedure is de directie van het Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Standplaats Oldenburg, Ratsherr-Schulze-Str. 10, in Oldenburg (Dld).  Met dit project wordt de capaciteit in het havengebied in Emden tussen de Eemspier en de Emskai uitgebreid vanwege de verwachte stijging van overslag van diverse ladingen, auto's en vanwege de veranderde afmetingen van schepen.   Het project omvat: 
• de bouw van een kade 
• het opspuiten van het haventerrein 
• bodemonttrekking in het bereik van het geplande havenoppervlak 
• bodemonttrekking in het bereik van de wachtgeul 
• de aanleg van een verbinding met de bestaande verkeersinfrastructuur 
• een nieuwe opspuitinstallatie voor onderhoud graafwerkzaamheden  Meer informatie over het project is te vinden in de ter visie liggende project-documenten.  Bij een positief besluit wordt een bouwvergunning afgegeven.  Het project is m.e.r.-plichtig op grond van § 3 a van de wet inzake de milieueffectrapportage (UVPG) van 24-2-2010 (BGBl. I pag. 94.  Daarbij is op grond van §§ 8 en 9 a van de UVPG  grensoverschrijdende inspraak voor de bevolking in Nederland van toepassing.   De volgende documenten over milieueffecten liggen ter visie: 
• projectbeschrijving voor de milieurapportage (document 10.1) 
• het milieueffectrapport conform § 6 UVPG inclusief een samenvatting (document 10.2) 
• voor het te beschermen goed Mens: schakeltechnisch rapport (document 10.2.1) 
• visserij-economische rapport (document 10.2.2) 
• FFH-effectrapportage conform § 34 BNatSchG (document 10.3) 
• technische bijdrage over de wettelijke bescherming van soorten (document 10.4) 
• plan m.b.t  de landschappelijke inpassing (document 10.5) 
• technische bijdrage over de verenigbaarheid van het project met de beheerdoelstellingen voor het water (document 10.6)  Conform § 70 WHG en § 109 van het Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) van 19-2-2010 , in combinatie met § 1 lid 1 zin 1 van het Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) van 3-12-1976  en § 9 UVPG wordt de tervisielegging van de aanvraag inclusief de project-documenten hierbij bekendgemaakt. De aanvraag met de projectdocumenten liggen van 16 augustus tot 15 september 2017 op werkdagen tijdens kantooruren ter visie in: 



 

 

a. het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl, J. van den Kornputplein 10 waar u zich kunt melden bij de balie van het Klant Contact Centrum; b. het  Provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 in Groningen. Deze bekendmaking, de aanvraag en de bijbehorende stukken zijn in deze periode ook te vinden op de website: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/wasserwirtschaft/zulassungsverfahren/oberirdische_gewaesser_und_kuestengewaesser/  (onder punt "Großschiffsliegeplatz Emden").  Belanghebbenden kunnen op grond van § 73 lid 4 VwVfG tot twee weken na verstrijken van de inzagetermijn, dus uiterlijk 29 september 2017, bezwaren indienen bij:  het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), directie, locatie Oldenburg,  Ratsherr-Schulze-Str. 10,  26122 Oldenburg  Duitsland  In de bezwaren moeten het geraakte belang en de mate van beïnvloeding duidelijk worden aangeven.  Verenigingen, die van rechtswege bevoegd zijn om op grond van de administratieve rechtbank-verordening conform § 74 VwVfG bezwaar te maken, kunnen binnen de hierboven genoemde termijn hun zienswijze indienen bij het NLWKN.   Aanwijzingen: a) na afloop van de bezwaartermijn zijn alle bezwaren uitgesloten, die niet berusten op een bijzondere privaatrechtelijke titel (§ 73 lid 4 zin 3 VwVfG). Dit geldt conf. § 73 lid 4 zin 6 VwVfG ook voor de standpunten van verenigingen.   b) Als een betrokkene niet op de hoorzitting komt opdagen,  kan ook zonder hem beraadslaagd worden (§ 73 lid 5 nr. 3 VwVfG).  c) Als meer dan 50 kennisgevingen verstuurd moeten worden, kan de datum van de hoorzitting ook via een openbare kennisgeving in de krant plaatsvinden. (§ 73 lid 5 nr. 4 let. a VwVfG).  d) Besluitvorming over de bezwaren kan ook door een openbare bekendmaking vervangen worden, als meer dan 50 bestellingen uitgevoerd moeten worden (§ 73 lid 5 nr. 4 b VwVfG).  e) Bij bezwaren van meer dan 50 personen op handtekeningenlijsten of in de vorm van vermenigvuldigde identieke teksten (gelijkvormige verzoekschriften) is de betreffende ondertekenaar vertegenwoordiger van de overige ondertekenaars, die daarin met zijn naam, beroep en adres als vertegenwoordiger is aangeduid, indien hij niet door hen als gemachtigde is aangesteld. Vertegenwoordiger kan alleen een natuurlijke persoon zijn.  Gelijkvormige verzoekschriften, die deze gegevens niet duidelijk zichtbaar op elke van een handtekening voorziene pagina bevatten, of niet voldoen aan de eis van de voorafgaande zin, hoeven niet behandeld te worden. Indien van deze bepaling gebruikt wordt gemaakt, wordt dit tijdig voor de hoorzittingsdatum meegedeeld in de plaatselijke 



 

 

kranten in het gebied, waarop de beslissing vermoedelijk uitwerking heeft, en in het Nds. Minsterialblatt. Verder kunnen gelijkvormige verzoekschriften onbehandeld blijven, als ondertekenaars hun naam of adres niet of onleesbaar opgegeven hebben (§ 72 in combinatie met § 17 lid 1 en 2 VwVfG).  f) Voor het uitvoeren van deze procedure worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt (§ 4 lid. 1 van het Niedersächsisches Datenschutzgesetz(NDSG) van 29-1-2002 (Nds. GVBl. pag. 22), voor het laatst gewijzigd door art. 1 van de wet van 12-12-2012 (Nds. GVBl. pag. 589).  g) Met de genoemde hoorzittingsprocedure wordt tegelijkertijd het publiek gehoord over de milieueffecten van het project conform § 9 lid 1 UVPG. 


