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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:
28/08/2017, verwijderen asbest en slopen woning, Wilgenstraat 2, 9944 AW Nieuwolda;
28/08/2017, verwijderen asbest en slopen woning, Wilgenstraat 4, 9944 AW Nieuwolda;
30/08/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Havenstraat 18, 9682 PL Oostwold.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
28/08/2017, kappen prunus en twee beuken, Stationsstraat 86, 9679 EG Scheemda;
28/08/2017, bouw bedrijfshal, Hoofdweg 10, 9687 PL Nieuw Beerta;
29/08/2017, vergroten woning, Johan Horalaan 13, 9681 CG Midwolda;
29/08/2017, vervangen kozijnen, Singelstraat 2, 9693 CR Bad Nieuweschans ;
29/08/2017, kappen berkenboom, Beertsterweg 13, 9672 BE Winschoten;
30/08/2017, plaatsen tijdelijke stallingsruimte, Rozenstraat 2, 9686 RN Beerta;
31/08/2017, verbouw panden en aanpassen gevels, Torenstraat 19-23, 9671 EC Winschoten;
31/08/2017, realiseren zonneweide/zonnepanelenveld van 12 ha., tegenover Westbaan 9, 9684 BN
Finsterwolde (ten noorden van de H.J. Siemonsstraat), kadastraal FSW H 352;
e
01/09/2017, kappen beuk, St. Vitusholt 7 laan 19, 9674 AX Winschoten;
01/09/2017, plaatsen dakkapel, Veenweg 64, 9686 SK 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.
Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
29/08/2017, bouwen vrijstaande woning, Cantharel 3, 9685 EA Blauwestad;
30/08/2017, uitvoeren graafwerkzaamheden t.b.v. weilanddepot, Hof van Brussel (nabij RWZI), Sc heemda,
kadastraal SDA M 1144;
31/08/2017, kappen conifeer, Zuiderveen 54, 9673 TB Winschoten;
31/08/2017, kappen wilg en sierfruitboom, nabij B. Haitzemastraat, Winschoten, kadastraal WST C 3673;
e
01/09/2017, gebruiken perceel als tuin (erf bij wonen), achter St. Vitusholt 4 laan 27, 9674 AS Winschoten
(tussen Rosa Caninalaan 22 & 24), kadastraal WST E 2986 (ged.).
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Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenproc edure.
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 voorzieningenrec hter.
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer,
maken bekend dat melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan door:
- Lidl Nederland GmbH, uitbreiden met koeling, Synagoge-passage 5, 9671 ED Winschoten.

Besluit Omgevingsvergunning, Ontsluitingsweg 2, 9674 ZA Winschoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren
van een paardentrainingscentrum inclusief het geven van trainingen, c linics en workshops, en met een rijpiste
voor paarden, op het perceel Ontsluitingsweg 2, 9674 ZA Winschoten.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 september 2017, conform artikel
6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de
openingstijden.
Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het
tabblad ID de plancode in te vullen.
De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01OV0012-0401. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 6 juli 2017 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:
 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit.
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht
tegen het ontwerpbesluit.
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een
beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist.
Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend
bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Vergunningen en ontheffingen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Burgemeester en wethouders en de burgemeester 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:
-

-

-

-

-

-

-

Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 6 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw
Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve van NieuwBouw/Verbouw XL
Groningen van 7 t/m 20 november 2017.
Centercom Buitenreclame BV, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de verkeersveiligheidscampagne ‘Bob blijft fris’ van 2 t/m 15 januari 2018.
Centercom Buitenreclame BV, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de open dagen van het Dollard College van 12 t/m 25 januari 2018.
Centercom Buitenreclame BV, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de open dagen van Terra Groningen en Campus Winschoten van 12 t/m 25
januari 2018.
Productiehuis Spinbarg en Stichting erfgoedpartners, bevestiging van de melding van het houden van een
verhalenproject aan boord van het vrachtschip ‘De Familietrouw’ in de jachthaven van Bl auwestad in de
periode van 8 t/m 10 september 2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Hoffman Outdoor Media B.V., ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de open dag van het Noorderpoort College van 13 t/m 19 december 2017.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten en 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar ten behoeve van Sportcentrum Ron Haans
van 6 t/m 20 september 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 bezwaarschriftenproc edure.
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de
betrokken personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.
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Voorgenomen vertrek uit Nederland
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de
betrokken personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Groenewoud, R.

28-12-1996

06-09-2017

Hoven, J.

30-01-1965

St. Vitusstraat 14,
Winschoten
Tichelweg 7, Bad
Nieuweschans

06-09-2017

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Bondsrepublie
k Duitsland

Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent
geregistreerd.
Gevolgen
1. Financiële consequenties zoals stopzetting kinder-, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag, overige
uitkeringen, pensioen en AOW opbouw;
2. Geen verstrekking van documenten zoals paspoort, rijbewijs, uittreksel BRP, stopzetting vergunningen.
Op grond van de Wet BRP is iedere burger verplicht tot het doen van:
Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland, niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en
uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente waar u verblijft. U moet bij de aangifte uw identiteit aantonen;
Aangifte van vertrek naar het buitenland, als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland
verblijft niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw
adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen van de laatste
woongemeente in Nederland.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenproc edure.
Wilt u meer weten?
Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
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Regeling briefadres gemeente Oldambt 2017
Het college van de gemeente Oldambt heeft in zijn vergadering van 29 augustus 2017 besloten tot vaststelling
van de nieuwe ‘Regeling briefadres gemeente Oldambt 2017’. Met inwerkingtreding van deze regeling worden
de ‘Beleidsregels briefadres gemeente Oldambt’ van 1 februari 2011 ingetrokken.
De ‘Regeling briefadres gemeente Oldambt 2017’ ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage op het
gemeentehuis aan de Johan Modastraat te Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op de regeling
kan worden verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
De ‘Regeling briefadres gemeente Oldambt 2017’ is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank:
www.wetten.nl.
De regeling treedt in werking op 7 september 2017.
Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 11 september 2017
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vergadert op maandag 11 september 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.
a.
8.
9.
10.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan ‘De Wereldbazar te Winschoten
2017’.
Raadsvoorstel inzake Poort van Winschoten.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen, Zuiderveen 49A te Winschoten.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Raadsbrief Omgevingsprogramma VTH d.d. 18 juli 2017 met als bijlage
Omgevingsprogramma VTH Oldambt 2017/2018.
Rondvraag.
Voortgang diverse projecten.
Sluiting van de vergadering.
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Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 12 september 2017
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag 12 september 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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
a.
b.
15.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake jaarrekening Synergon 2016.
Raadsvoorstel inzake concept-begroting Synergon 2018.
Raadsvoorstel inzake notitie ‘Kinderen & Armoede, vinden & verbinden in de gemeente
Oldambt.
Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2016 Algemene Muziekschool Oost-Groningen.
e
Raadsvoorstel inzake vaststellen 2 wijziging ‘Legesverordening Oldambt 2017.’
Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en
Zorg.
Raadsvoorstel inzake wijziging bestaande verordeningen Participatiewet.
Raadsvoorstel inzake kosten onderzoek huishoudelijke hulp.
Rondvraag.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voortgang diverse projecten
Aardbevingsproblematiek (mondeling).
Synergon (mondeling).
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 Heidi Drijfhout, telefoon 0597 482014. U
kunt ook mailen: heidi.drijfhout@gemeente-oldambt.nl, graag onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
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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 omgevings vergunningen, 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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