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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 sloopmelding (Bouwbesluit 2012) zis ontvangen:
09/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Oosterstraat 11, 9679 KJ Scheemda;
09/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Plantsoenlaan 11, 9679 HA Scheemda;
11/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Eikenlaan 11, 9674 BX Winschoten;
11/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Graaf Adolfstraat 20, 9677 RA Heiligerlee.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
06/04/2018, bouw twee bedrijfsloodsen en een luifel, Papierbaan 16-22, 9672 BH Winschoten;
06/04/2018, kappen kastanjeboom, Zuiderveen 11, 9674 HA Winschoten;
09/04/2018, kappen twee essen, Provincialeweg 7, 9677 PA Heiligerlee;
09/04/2018, kappen beuk, Irisstraat 28, 9679 GD Scheemda;
10/04/2018, bouwen woning, Julianalaan 8, 9682 PV Oostwold;
11/04/2018, splitsen kantoorruimte en realiseren (nieuwe) entree, Burg. Schönfeldplein 29, 9671 CA
Winschoten;
11/04/2018, realiseren uitweg, Gasthuislaan 13A, 9679 AS Scheemda;
11/04/2018, kappen wilg, Klinkerweg 62, 9684 AG Finsterwolde;
12/04/2018, bouwen woning, Grutto 16, 9685 AH Blauwestad;
12/04/2018, bouwen woning en realiseren uitweg, Stationsstraat 23, 9693 AA Bad Nieuweschans;
13/04/2018, bouwen woning, Anholt 57, 9685 HC Blauwestad.
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:
10/04/2018, bouwen woning, Kievit 16, 9685 CD Blauwestad;
10/04/2018, realiseren woning in ‘voormalig’ kantoorpand (gebruikswijziging), Poortstraat 27, 9671 EA
Winschoten;
11/04/2018, kappen vier platanen, vier berken, een linde en een populier, IJsselstraat 18, 9673 CX Winschoten;
11/04/2018, kappen twee essen, Engelselaan 27, 9671 BC Winschoten.
11/04/2018, kappen den, Bovenburen 27, 9675 HA Winschoten;
11/04/2018, plaatsen zelfbedieningskast/afhaalsysteem (ServiLocker) in de voorgevelpui, Dr. J.H. Hommesplein
28, 9671 CZ Winschoten;
13/04/2018, vernieuwen onderramen in de kozijnen op de beganegrond en verwijderen asbesthoudende
materialen, Oosterstraat 11, 9679 KJ Scheemda.
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.
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:
- Mts. Tjalma, inkrimpen/verplaatsen landbouwbedrijf, Nieuweweg 6 (was 2-4), 9686TX Beerta,
kadastraal BTA K 746;
- Restaurant het Oldambt, oprichten restaurant, Vissersdijk 27 9671 EG Winschoten.

Ontwerpbesluit volledig intrekken omgevingsvergunning milieu, Hoofdweg 233 en 241 te Midwolda en
Huningaweg 11 te Oostwold
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten de omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf Agrarische bedrijven
Arts BV, Hoofdweg 233 en 241, 9681 AG te Midwolda en Huningaweg 11, 9682 PA te Oostwold volledig in te
trekken.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 19 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.
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Beslissing beoordeling vormvrije m.e.r.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht, maken bekend dat zij hebben geoordeeld dat voor
het veranderen van een vleesvarkensbedrijf op de locatie Reiderwolderpolder 1, 9684 TK Finsterwolde geen
m.e.r.-beoordelingsrapport hoeft te worden opgesteld.
Heeft u bezwaren? Deze beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar
of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Er
kunnen zienswijzen worden ingediend en beroep worden aangetekend tegen het besluit op de aanvraag
omgevingsvergunning.

Openbare bekendmaking Aanwijzingsbesluit indieningstermijn categorie C-evenementen
De burgemeester van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 10 april 2018 besloten tot
vaststelling van het Aanwijzingsbesluit indieningstermijn categorie C-evenementen. In dit aanwijzingsbesluit
worden vergunningen voor grootschalige of risicovolle evenementen (‘categorie C-evenementen’) aangewezen
als vergunningen die kunnen worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan twaalf weken voor de
beoogde datum van het beoogde evenement is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de
aanvraag niet mogelijk is.
Dit besluit met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren ter
inzage op het gemeentehuis in Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden
verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
Het aanwijzingsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 19 april 2018.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen schriftelijk een
bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift kan worden gericht aan:
De burgemeester van de gemeente Oldambt
Secretariaat adviescommissie bezwaarschriften
Kamer algemene zaken
Postbus 175
9670 AD Winschoten
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de gronden/redenen van het bezwaar.
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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 Oost Groningen, ontheffing voor het plaatsen van 3 reclame-driehoeksborden in de
plaats Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de jaarmarkt in Finsterwolde in de periode van 30 april t/m 6 mei 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, 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 450 jaar Slag bij Heiligerlee in de periode van 14 mei t/m 28 mei 2018.
Verkley BV, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van onder andere een container, toiletunit
en afvalcontainer op een parkeerterrein in de Oranjestraat te Winschoten in de periode van 19 april t/m 21
mei 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 6 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de start van de voorverkoop van Cultuurhuis De Klinker in de periode van 17
april t/m 1 mei 2018.
Hoffman Outdoor Media, 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 vismigratiedag in de periode van 10 april t/m 23 april 2018.
Jongeren Team Oostwold, bevestiging van de melding van het houden van een volleybaltoernooi op het
grasveld naast het adres Hoofdstraat 7 te Oostwold op 27 april 2018 van 14:00 uur tot 17:30.
Bouwbedrijf Blokzijl, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een hekwerk naast de kerk
op het Marktplein te Winschoten in de periode van 9 t/m 12 april 2018.
Openbare Basis School Letterwies, vergunning voor het houden van een tulpen verkoopactie in Nieuwolda
op 11 april 2018.
Christelijke Muziek Vereniging Prins Hendrik, vergunning voor het houden van een bloemen verkoopactie in
Scheemda op 30 april 2018.
Stichting 4-5 mei comité Westerlee, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei herdenking’
in Westerlee van 19:30 uur tot 20:30 uur.
4/5 Mei Comité van de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde, bevestiging van de melding van het
houden van de ‘4 mei herdenking Finsterwolde’ in Finsterwolde van 19:30 uur tot 20:25 uur.
Stichting Oranje Comité Oostwold, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei herdenking’ in
Oostwold van 19:45 uur tot 20:30 uur.
Stichting Oranje Comité Midwolda, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei herdenking’ in
Midwolda van 19:30 uur tot 20:30 uur.
4-5 mei Comité Nieuwolda, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei herdenking’ in
Nieuwolda van 19:30 uur tot 20:15 uur.
4 mei comité Winschoten, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei herdenking’ in
Winschoten van 18:00 uur tot 21:00 uur.
4-mei comité Scheemda, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4-mei herdenking’ in
Scheemda van 18:30 uur tot 20:30 uur.
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4 mei comité, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei herdenking’ in Nieuw Beerta van
19:30 uur tot 20:30 uur.
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ’t Waar, bevestiging van de melding van het houden van de ‘4 mei
herdenking’ in ’t Waar van 19:45 uur tot 20:15 uur.
Klooster Reizen bv Winschoten, vergunning innemen standplaats met een camper op het terrein tussen de
Hema en The Read Shop op vrijdag 22 juni 2018 van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Cees Bruins Verbouw- en Onderhoudsbedrijf, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een
hoogwerker voor het pand De Venne 74 te Winschoten in de periode 16 t/m 20 april 2018.
Stichting Marketing Oldambt, Vergunning voor het houden van het evenement ‘Oldambtster
Drakenbootrace 2018’ op de locatie Havenkade-West te Winschoten op 3 juni 2018 van 09:00 uur tot 17:00
uur.

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

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 besloten de
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Caderius van Veen,
G.O.
Klein, W.
Modderman, T.

28-12-1974

Kloosterlaan 17, Winschoten

21-03-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

03-03-1963
22-08-1977

21-03-2018
21-03-2018

Onbekend
Onbekend

Oude Egberink, R.C.

19-06-1993

21-03-2018

Onbekend

Walle, M.H.

17-12-1971

Torenstraat 33, Winschoten
Scheldestraat 40,
Winschoten
Blijhamsterstraat 28,
Winschoten
Scheldestraat 40,
Winschoten

21-03-2018

Onbekend

Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Wilt u meer weten?
Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
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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 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.
De ter inzage liggende stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (ingediende, beschikte en besluiten)
zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.
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