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Uw brief van 22 mei 2017 (dhr. XXXXXXXXXXXXXX)
Geachte heer XXXXXXXXXXX,
In aansluiting op uw brief van 22 mei 2017, waarin u zich heeft opgeworpen als gemachtigde van
de heer XXXXXXXXX (wonende XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), berichten wij u het volgende.
Bij brief van 23 december 2016 heeft uw cliënt bezwaar gemaakt tegen de mogelijke ontheffing die
door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen gaat worden verleend
van het verbod voor het schieten met carbid. Ten tijde van dit bezwaar van uw cliënt was een
ontheffing, zoals bedoeld in artikel 2:32, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van
de gemeente Emmen 2012 (hierna: APV), nog niet door het college verleend.
Bij besluit van 29 december 2016 heeft het college een ontheffing verleend van het verbod om te
schieten met carbid op een grasveld, gelegen aan de Huizingsbrinkweg, grenzend aan de
Baxhoekweg, te Emmen (de zogeheten Terra locatie).
Tegen het besluit van 29 december 2016 heeft uw cliënt, samen met de heer XXXXXXXXXXX,
bezwaar gemaakt. Tevens heeft uw cliënt de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
Het verzoek van uw cliënt is behandeld tijdens de zitting van 30 december 2016. Na afloop van de
zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan. Het proces-verbaal van de
mondelinge uitspraak treft u aan als bijlage 1 bij dit schrijven. Kortheidshalve verwijzen u naar
dit bijgevoegde proces-verbaal, aangezien de inhoud daarvan grotendeels voor zichzelf spreekt.
Het bezwaarschrift is in handen gesteld van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften,
overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Uw cliënt kan dan ook formeel
nog aanspraak maken op de behandeling van zijn bezwaarschrift tegen het besluit van het college
van 29 december 2016. Echter, er is op dit moment geen actueel procesbelang meer.

De commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Emmen is een onafhankelijk adviescommissie.
Ze adviseert de gemeentelijke bestuursorganen over bezwaarschriften van burgers gericht tegen gemeentelijke besluiten.

