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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) zijn ontvangen:
05/06/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, van Kinsbergenlaan 42, 9675 CX Winschoten;
05/06/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Menterwoldeweg 23, 9944 AX Nieuwolda;
06/06/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Oosterhavenkade 19, 9672 AV Winschoten;
06/06/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 57, 9675 GC Winschoten;
06/06/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Hamdijk 3 B (trafostation), Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
04/06/2018, realiseren twee appartementen op de bovenetage, Langestraat 4, 9671 PG Winschoten;
04/06/2018, bouwen woning, Anholt 49, 9685 HC Blauwestad;
04/06/2018, plaatsen dakkapel, Multatulistraat 1, 9673 HN Winschoten;
05/06/2018, plaatsen project-/reclamebord, J.P. Riedelstraat t.o. 33, Winschoten, kadastraal WST C 3943
(ged.);
05/06/2018, vervangen kozijn en plaatsen reclamebord, Papierbaan 7, 9672 BG Winschoten;
06/06/2018, kappen naaldboom, Constantijn Huygenslaan 18, 9673 HC Winschoten;
06/06/2018, plaatsen dakkapel, Kloosterlaan 27A, 9677 PP Heiligerlee;
06/06/2018, revitaliseren tankstation (luifel/reclame), Europaweg 35, 9693 AP Bad Nieuweschans;
07/06/2018, bouwen biggenstal, Ulsderweg 10, 9686 XX Beerta;
07/06/2018, kappen twee kastanjes, Kampschutterslaan 6, 9678 RJ Westerlee;
07/06/2018, bouwen overdekte uitlopen (wintergarten), Hoofdstraat 28, 9686 VJ Beerta;
07/06/2018, verbouwen woning, Molenhornstraat 27, 9671 KR Winschoten;
08/06/2018, kappen twee essen en een berk, Hoofdstraat 164, 9686 PJ 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:
06/06/2018, bouwen woning, Kiekendief 36, 9685 AL Blauwestad;
06/06/2016, opleggen nadere voorwaarden sloopmelding, t.b.v. renoveren zestien woningen, 0-op-de-meter,
Elzenlaan 18 t/m 32 en Iepenlaan 38 t/m 52 (even), resp. 9674 BR en 9674 BN Winschoten;
06/06/2018, realiseren kapsalon aan huis, Kastanjelaan 4, 9674 BE Winschoten;
08/06/2018, tijdelijk plaatsen stacaravan, Zuiderveen 27, 9674 TA 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.
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Ulsderweg 8-10, Beerta
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij een beslissing hebben
genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een varkensbedrijf aan de Ulsderweg
8-10 te Beerta.
De beoogde activiteit (het oprichten van een installatie voor het houden van gespeende biggen) staat vermeld in
bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde
van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de
vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante
nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel
milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 13 juni tot en met 25 juli 2018 tijdens kantooruren ter inzage
in het gemeentehuis Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten.
Vervolgprocedure
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een
belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen
hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan
het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van
een omgevingsvergunning.
Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de gemeente Oldambt, Postbus 175,
9670 AD Winschoten, telefoonnummer 0597 482 000.

Kennisgeving opgraving overledene begraafplaats Acacialaan Winschoten
De burgemeester van de gemeente Oldambt maakt bekend dat zij op 13 juni 2018 op grond van artikel 29 van
de Wet op de lijkbezorging besloten heeft vergunning te verlenen tot het doen opgraven van het stoffelijk
overschot van wijlen de heer Albert Tammo van der Laan. Hij is begraven in een particulier graf op de
begraafplaats Acacialaan te Winschoten, afdeling AG vak 5 rij 5 nr. 100.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen schriftelijk een
bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift kan worden gericht aan:
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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.
Voorlopige voorziening
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist,
kan ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank NoordNederland, Locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
Bekendmaking: ter inzage leggen van de ontwerp begroting 2019 Volkskredietbank
Het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen heeft aan de gemeente Oldambt een
ontwerp begroting voor het kalenderjaar 2019 gezonden.
Op grond van de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de Raden van de deelnemende
gemeenten thans de mogelijkheid hun zienswijze naar voren te brengen aan het Dagelijks bestuur van de VKB.
Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van de VKB de begroting gaan vaststellen.
De Raad van de gemeente Oldambt zal de ontwerp begroting 2019 in haar vergadering van maandag 25 juni
2018 aan de orde stellen.
Op grond van bovengenoemde Gemeenschappelijke Regeling dient de gemeente de ontwerpbegroting 14
dagen voor de raadsvergadering ter inzage te leggen.
De ontwerp begroting VKB 2019 ligt per maandag 11 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan de Johan
Modastraat 6 te Winschoten.

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:
-

-

Bevestiging van het evenement ‘SC Scheemdaday’ op sportpark d’ Oosterd, Oosterstraat 30 te Scheemda
op 9 juni 2018 van 13.00 uur tot 19.00 uur.
Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 8 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 8 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van het Rozenfestival van 25 juni t/m 8 juli 2018.
Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en friet op de locatie tussen cultuurhuis De
Klinker en Pet’s Place in Winschoten tot 1 juli 2023 op de woensdag en de zaterdag.
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-

-

-

Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip, döner, snacks, friet en gekoelde
drankjes op de locatie tussen cultuurhuis De Klinker en Pet’s Place in Winschoten tot 1 juli 2023 op de
donderdag en vrijdag.
Ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een hoogwerker aan de Beertsterweg 5 te
Winschoten op 27 en 28 augustus 2018.
Evenementenvergunning voor het houden van een beachvolleybaltoernooi op het Marktplein te Winschoten
op 7 juli van 12.00 uur tot 21.00 uur en op 8 juli 2018 van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Evenementenvergunning voor het houden van ‘Kunst om de Koele’ bij de Beertsterplas te Beerta op 25
augustus 2018 van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Bevestiging van het evenement Fancy Fair/open dag in en bij de school aan de Anemoonstraat 3 te
Scheemda op 7 juli 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Standplaatsvergunning voor informatieverstrekking en uitdelen van folders en gadgets tussen de Hema en
The Readshop te Winschoten op 9 juni 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Evenementenvergunning voor het houden van het evenement ‘Wijkfeest Zuid’ op een gedeelte van de A.
Verweijstraat te Winschoten op 14 juli 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Verklaring van geen bezwaar voor de ‘Grunnegerlaand Classic Rally’ met de start op het Marktplein te
Winschoten en een route door een deel van de gemeente Oldambt op 9 juni 2018 van 10.00 uur tot 16.00
uur.
Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een Rad van Fortuin voor het pand aan de Langestraat 59 te
Winschoten op 14 juli en op 27 juli 2018.
Evenementenvergunning voor het houden van een zitmaaier demonstratie op het terrein van de ijsbaan en
de skeelerbaan te Beerta op 28 juli 2018 van 07.00uur tot 19.00 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
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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.

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

