
Bekendmaking 
over de vaststelling van een datum voor een hoorzitting 

 
Goedkeuringsprocedure voor de nieuwbouw van een ligplaats voor grote schepen in 

de zeehaven Emden 
 
 

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Emden heeft conform  §§ 68 ff. van de wet op de 
waterhuishouding (WHG) van 31-07-2009 (Bundesgesetzblatt I, pag. 2585), laatstelijk gewijzigd 
door artikel 1 van de wet van 18-07-2017 (Bundesgesetzblatt I, pag. 2771), de bouwvergunning 
voor de nieuwbouw van een ligplaats voor grote schepen in de zeehaven Emden aangevraagd. 
 
De stukken voor de aanvraag hebben openbaar ter inzage gelegen. 
 
De tijdig ingediende bezwaren, de tijdige stellingnames van verenigingen, die door wettelijke 
erkenning bevoegd zijn, om juridische bezwaren te maken tegen de beslissing over de 
aanvraag voor de bouwvergunning en de stellingnames van de overheden met betrekking tot 
de bouwvergunning moeten met de initiatiefnemer, de overheden, betrokkenen en degenen die 
bezwaar hebben gemaakt of stellingnames kenbaar hebben gemaakt besproken worden (§ 70 
WHG, § 9 lid 1 en § 9 van de wet op de milieueffectrapportage op 24-02-2010 
(Bundesgesetzblatt I, pag. 94), laatstelijk gewijzigd door artikel 2 van de wet van 08-09-2017 
(Bundesgesetzblatt I pag. 3370) in de vóór 16 mei 2017 geldende versie en § 109 lid 2  van de 
waterwet van Nedersaksen (NWG) van 19-02-2010 (Nds. GVBl pag. 64), laatstelijk gewijzigd 
door de wet van 12-11-2015 (Nds. GVBl. pag. 307), in samenhang met § 73 lid 6 van de wet 
Administratieve Procedures (VwVfG) van 23-01-2003 (Bundesgesetzblatt I, pag. 102), 
laatstelijk gewijzigd door artikel 11 lid 2 van de wet van 18-07-2017 (Bundesgesetzblatt I, pag. 
2745). 
 
Het Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
heeft de hoorzitting ingepland op 
 

woensdag, 13 december 2017, 
om 10 uur 

in VHS-Forum 
van de Volkshochschule Emden e. V. 

An der Berufsschule 3 
26721 Emden 

 
 
Bij de hoorzitting voor de Nederlandse stellingnames zal een tolk beschikbaar zijn. 
 
 
Deze bekendmaking wordt bovendien op internet op de volgende webpagina gepubliceerd: 
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/wasserwirtschaft/zulassungsverfahren/oberirdische_gewa
esser_und_kuestengewaesser/ 
 
(zie daar onder 'Großschiffsliegeplatz Emden' (ligplaats voor grote schepen Emden)). 
 
 



 
Opmerkingen: 
 
 De hoorzitting is niet openbaar (§ 73. lid 6, zin 6 in samenhang met § 68 lid 1, zin 1 

VwVfG). 
 
 Niet alleen de personen die bezwaar maken, maar ook de betrokkenen hebben recht op 

deelname en inspraak. 
 
 Wanneer een betrokkene niet aanwezig is op de hoorzitting kan ook zonder deze worden 

onderhandeld en beslist (§ 73 lid 6, zin 6 in samenhang met § 67 lid 1, zin 3 VwVfG). 
 
 Personen die recht hebben op deelneme kunnen zich laten vertegenwoordigen door een 

gevolmachtigde. De volmacht machtigt voor alle bij de goedkeuringsprocedure behorende 
procedurele handelingen, tenzij duidelijk in de inhoud anders is bepaald. Gevolmachtigden 
dienen op verzoek de volmacht schriftelijk aan te tonen (§ 14 lid 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz; VwVfG). 

 
 De kosten die voortvloeien uit deelname aan de hoorzitting of het aanstellen van een 

vertegenwoordiger worden niet vergoed. 
 
Regionaal publiekrechtelijk lichaam 
 
 
 
              
(Handtekening)        (plaats, datum) 


