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Officiële bekendmakingen
Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van
vergunningen, besluiten van het college van burgemeester en wethouders, vergaderingen van de
gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Deze berichten staan ook op: http://www.gemeente-oldambt.nl/bekendmakingen
Raadsagenda en -informatie staan ook op: http://www.gemeente-oldambt.nl/agenda

Sloopmeldingen
De volgende sloopmeldingen (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
e
29/01/2017, slopen garage/berging incl. verwijderen asbest, St. Vitusholt 2 laan 43m 9674 AN Winschoten;
30/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Wezellaan 195, 9675 LE Winschoten;
31/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Vissersdijk 31, 9671 EG Winschoten;
31/01/2017, verwijderen asbesthoudende golfplaten van dak loods, Hogelaan 7, 9678 RB Westerlee;
31/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Sleedoornweg 103, 9674 JL Winschoten;
31/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Graaf Adolfstraat 15, 9677 RA Heiligerlee;
01/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Hermelijnlaan 34, 9675 KS Winschoten;
02/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 69, 9675 GC Winschoten;
02/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 71, 9675 GC Winschoten;
03/02/2017, verwijderen asbesthoudende bronnen, Zuiderringdijk 7, 9682 VK Oostwold;
03/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Lijsterbeslaan 38, 9674 BT Winschoten.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
e
29/01/2017, bouwen garage met carport én kappen vijf berken, St. Vitusholt 2 laan 43, 9674 AN Winschoten;
30/01/2017, kappen twee essen en zes elzen, Hoofdstraat 153, 9686 VH Beerta;
31/01/2017, kappen twee bomen, tegenover Havenstraat 26, 9682 PL Oostwold, tussen het parkeerterrein en
het voormalig kerkhof, kadastraal MWD B 2129;
01/02/2017, bouwen woning, Grutto 22, 9685 AH Blauwestad;
02/02/2017, kappen van vijftien essen (langs het spoor), nabij Stationsstraat 85 B, 9679 TB Scheemda;
03/02/2017, kappen lindeboom, Oudeweg 13, 9686 VA Beerta.
De aanvragen wordt gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van
bezwaren is op dit moment niet mogelijk.
Ter inzage liggende stukken: zie ter inzagelegging algemeen.
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Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
30/01/2017, bouwen/herstellen kopgevel (i.v.m. sloop aangrenzende woning), Dijkmeijerslaan 5, 9684 EA
Finsterwolde;
30/01/2017, realiseren bewoning, St. Vitusholt 233, 9674 AL Winschoten;
31/01/2017, verbouwen winkel tot woning, Blijhamsterstraat 7, 9671 AS Winschoten;
31/01/2017, realiseren aanbouw incl. garage, Kloostergang 29, 9675 RG Winschoten;
31/01/2017, vervangen en aanbrengen gevelreclames, Torenstraat 2, 9671 EE Winschoten;
31/01/2017, gewijzigd uitvoeren van verbouwen woning, Hoofdstraat 145, 9686 VH Beerta;
31/01/2017, kappen drie berken, Hoorntjesweg 47, 9675 NB Winschoten;
31/01/2017, kappen es, Mr. D.U. Stikkerlaan 10, 9671 BZ Winschoten;
01/02/2017, realiseren uitweg, Zuiderweg 18, 9681 BM Midwolda;
01/02/2017, realiseren drie wooneenheden in voormalig winkelpand, Torenstraat 31, 9671 ED Winschoten;
02/02/2017, kappen twee bomen, Oosterstraat 53, 9679 KL Scheemda;
02/02/2017, kappen vier essen, Hoofdweg 24, 9942 PE ’t Waar;
03/02/2017, bouwen dierenverblijf, de Streep 19, 9944 BP Nieuwolda;
06/02/2017, veranderen/vergroten pand, Burg. Schönfeldplein 7, 9671 CA Winschoten.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de omgevingsvergunning aan de aanvrager. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de voorzieningenrechter.
Openbare bekendmaking. Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren, cluster Ruimtelijke zaken
Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt hebben op 1 juli 2014 besloten
de bevoegdheden voor het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren over te dragen aan de
leidinggevenden, zijnde de clustermanagers en teamleiders.
Op 30 januari 2017 heeft de Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving besloten ambtenaren aan te
wijzen conform hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
Het aanwijsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl en de gemeentelijke website:
www.gemeente-oldambt.nl.
Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2017.

Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren gemeente Oldambt, cluster Ruimtelijke Zaken
1.

INLEIDING

Bij de gemeente Oldambt zijn meerdere ambtenaren belast met het toezicht op en de naleving van het bij of
krachtens diverse wetgeving en gemeentelijke verordeningen gestelde. Het is dan ook van belang de
aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende bevoegdheden te actualiseren en te concretiseren of in te
trekken.
Op grond van de volgende wetten en verordeningen worden toezichthoudende bevoegdheden toegekend aan
het college van burgemeester en wethouders en aan de burgemeester:
1. Buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
2. toezichthouder als bedoeld in artikel 18.4 lid 3 van de Wet milieubeheer;
3. toezichthouder op de naleving van het bepaalde in de Wet milieubeheer;
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4. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Wet bodembescherming bepaalde;
5. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Wet geluidhinder bepaalde;
6. toezichthouders op de naleving van het gesteld bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Oldambt;
7. toezichthouder op de naleving van het gestelde bij of krachtens de Bouwverordening gemeente
Oldambt;
8. toezichthouder op het gestelde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt;
9. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Wet in zake de luchtverontreiniging bepaalde;
10. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Woningwet bepaalde;
11. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Monumentenwet bepaalde;
12. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening bepaalde;
13. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Bijzondere Wetten bepaalde;
14. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Wet veiligheidsregio’s bepaalde;
15. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Brandbeveiligingsverordening bepaalde;
16. toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bepaalde;
Elk bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, kan voor de uitoefening
van deze toezichthoudende bevoegdheden, personen met toezichthoudende bevoegdheid aanwijzen. In dat
kader is in de bijlage een overzicht gemaakt van ambtenaren die op dit moment toezichthoudende taken
uitoefenen en de daarvoor noodzakelijke bevoegdheden.
Op 1 juli 2014 is besloten de bevoegdheden van het college van Burgemeester en Bethouders en de
Burgemeester over te dragen aan de leidinggevenden. Zijnde de clustermanagers en teamleiders.
2. VOORSTEL AANWIJZING NIEUWE TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN
Voorgesteld wordt om de volgende personen aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in hoofdstuk 5 van
de Algemene wet bestuursrecht en de daaruit voortvloeiende besluiten en nadere regels:
Team Vergunningen Toezicht en Handhaving
De heer W. Olthof

:

medewerker milieu

De toezichthoudende bevoegdheid wordt alleen verleend voor zover deze de bevoegdheid van het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester betreft.
4. VOORSTEL INTREKKEN BEVOEGDHEDEN TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN
Team Vergunningen Toezicht en Handhaving
De heer J. de Vries
: Domein Openbare Ruimte, bevoegdheid tot 12 december 2018;
De heer J. van der Veen
: Domein Openbare Ruimte, bevoegdheid tot 2 mei 2019;
4. OVERZICHT REEDS AANGEWEZEN TOEZICHTHOUDERS
Bij eerdere besluiten zijn de volgende personen al aangewezen als toezichthoudende ambtenaren
De heer D. Voorthuis
De heer J. Winkel
De heer M. Rosens
De heer E. Kazemier
De heer Tj. Tilstra
De heer P. de Jonge
De heer B. Deuring
De heer J. Smit

:
:
:
:
:
:
:
:

medewerker bouw en Ruimtelijke Ordening;
medewerker bouw en Ruimtelijke Ordening;
medewerker bouw en Ruimtelijke Ordening
medewerker milieu;
medewerker milieu;
medewerker milieu;
medewerker APV, Bijzondere wetten en Evenementen;
medewerker APV, Bijzondere wetten en Evenementen:
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: medewerker APV, Bijzondere wetten en Evenementen, bouw en
Ruimtelijke Ordening.
De heer S. Kücüksahin : medewerker APV, Bijzondere wetten en Evenementen, bouw en
Ordening.
De heer P. Lammers

Ruimtelijke

Bij eerdere besluiten zijn de volgende personen aangewezen als Buitengewoon Opsporingsambtenaren op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening:
De heer P. Lammers
De heer S. Kücüksahin
Aldus besloten.

: Domein Openbare Ruimte, bevoegdheid tot 10 november 2018.
: Domein Openbare Ruimte, bevoegdheid tot 27 januari 2021.

Winschoten, 8 februari 2017.
Vergunningen en ontheffingen Algemene plaatselijke verordeningen en bijzondere wetten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken hierbij bekend, dat op grond van de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2016) en bijzondere wetten de volgende vergunningen
en ontheffingen zijn verleend en meldingen van kleine evenementen zijn bevestigd:
-

Métier AnnArt, melding officiële opening galerie Hoofdstraat 80 Beerta op 12 februari 2017 van 14.30 uur tot
18.00 uur.
Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing plaatsen driehoeksborden ten behoeve van Tuin&Zo van 20
februari t/m 5 maart 2017.
Neutrale Gymnastiek Vereniging Westerlee, vergunning voor het houden van een inzamelingsactie van lege
flessen in Westerlee op 11 maart 2017.
Activiteitencommissie Finsterwolde, vergunning voor het houden van een loterij in de dorpen Finsterwolde,
Beerta, Oostwold en Drieborg in de periode 18 april t/m 7 mei 2017.
Hengelsportvereniging De Dobber, vergunning voor het houden van een loterij in Finsterwolde in de periode
1 september t/m 1 oktober 2017.

Vragen
Heeft u vragen over de vergunningen, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Zaken, team
Vergunningen, toezicht en handhaving (0597) 48 20 00.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure
Extra vergadering gemeenteraad 13 februari 2017
De gemeenteraad vergadert op maandag 13 februari 2017 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkadewest 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt.
Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van agendapunt 4a.

1.
2.
3.
4.
a.
5.

Onderwerp ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake de offerteaanvraag EA huishoudelijke hulp.
Sluiting van de vergadering.
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U kunt inspreken op punt 4a. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de
spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn. Spreekrecht kunt u aanvragen bij
de griffier Pieter Norder, telefoon 06 46017376. U kunt ook mailen: pieter.norder@gemeente-oldambt.nl .
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl
Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 14 februari 2017
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag, 14 februari 2017 om 20.00 uur
in Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda luidt als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a.
b.
c.
9.
a.
10.
a.
b.
11.
12.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
e
Raadsvoorstel tot vaststelling 1 wijziging “Legesverordening Oldambt 2017”.
Raadsvoorstel inzake wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen.
Raadsvoorstel inzake eigendomsoverdracht molens en kerktorens.
Vertonen film BLAUW over huiselijk geweld en kindermishandeling.
Rondvraag.
Vragen VCP inzake de Tramwerkplaats.
Vragen SP inzake groeiende geldnood in stad en provincie.
Vragen D66 inzake rente leningen Volkskredietbank.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Brief college van burgemeester en wethouders Cranendonck inzake gratis VOG’s.
Voortgang diverse projecten.
Aardbevingen.
Synergon.
Verantwoording vertegenwoordigers in algemene besturen van gemeenschappelijke
regelingen.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de agenda
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten die zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering.
Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf minuten het woord en
verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers per
vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de
vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw Ine Kramer, telefoon 0597 482012. U
kunt ook mailen: ine.kramer@gemeente-oldambt.nl, graag onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website van de gemeente Oldambt.
De vergaderingen zijn live en na afloop te beluisteren via www.gemeente-oldambt.nl

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 5
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 6 | 8 februari 2017 | nummer 6

Bezwaarschriftenprocedure
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van
verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie,
tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving,
bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen
(college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van
het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een
bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te
Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor
griffierecht verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen
heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen.
In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te
vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van
de gemeente.
Ter inzagelegging algemeen
Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere
informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen
betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan
via info@gemeente-oldambt.nl. Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening
gebracht.
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