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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:
01/08/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Haven Noordzijde 6, 9679 TC Scheemda;
03/08/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Molenstreek 31, 9684 AR Finsterwolde;
03/08/2018, verwijderen asbesthoudende golfplaten en bitumen, Hoofdstraat 80, 9686 PG Beerta;
03/08/2018, verwijderen asbesthoudende toepassingen, Langestraat 34, 9671 PH Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
27/07/2018, plaatsen schuur met overkapping, Torum 7, 9679 CL Scheemda;
30/07/2018, bouwen bedrijfshal, Koevenne 4, Scheemda, kadastraal SDA I 1285;
01/08/2018, gebruiken pand in afwijking van het bestemmingsplan (wonen i.p.v. maatschappelijk), Garst 5,
9673 AA Winschoten;
02/08/2018, splitsen winkelpand en bedrijfswoning, Venne 112, 9671 EW Winschoten;
03/08/2018, verbreden uitweg, Elandhof 27, 9675 JD Winschoten;
03/08/2018, vervangen/veranderen gevelbekleding bedrijfsloods, Hoofdweg West 64, Nieuwolda;
03/08/2018, kappen eik, C.G. Wiegersweg 21, 9684 EK Finsterwolde.
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:
30/07/2018, bouwen stookruimte tbv biomassa-installatie, Watertorenstraat 16, 9671 LJ Winschoten;
30/07/2018, kappen es, Meidoornstraat 1, 9944 AR Nieuwolda;
31/07/2018, kappen den, Parallelweg 26 A, 9686 SV Beerta;
31/07/2018, kappen iep, Herman Gorterstraat 9, 9673 HK Winschoten;
31/07/2018, kappen twee lindes, Hoofdweg 42, 9942 PE ’t Waar;
31/07/2018, knotten wilg, Beatrixstraat 1, 9682 SB Oostwold;
31/07/2018, kappen beuk, Kastanjehof 35, 9674 CN Winschoten;
31/07/2018, kappen vier essen, Provincialeweg 60, 9677 PE Heiligerlee;
31/07/2018, realiseren ondergeschikte detailhandel, Venne 149, 9671 ES Winschoten;
02/08/2018, bouwen woonzorgcomplex, Scheepsjagerstraat 7, 9679 ZJ Scheemda (tussen de
Scheepsjagerstraat en de Trekweg).
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:
- B. Steenhuis Onroerend Goed BV, uitbreiding verhuurbare opslagruimten, Haven Zuidzijde 9, 9679 TD
Scheemda.

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvraag
de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:
 Het bouwen van een (nieuwe) stal voor de huisvesting van biggen op het perceel Ulsderweg 10,
9686 XX Beerta.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 september 2018.
Vaststelling inkoop- en aanbestedingsbeleid, inkoopvoorwaarden en procedureregeling
klachtenbehandeling aanbesteden Afeer
Het Dagelijks Bestuur van Afeer heeft in de vergadering van 14 mei 2018 besloten tot vaststelling van inkoopen aanbestedingsbeleid en in te stemmen met het gebruik van de algemene inkoopvoorwaarden voor
goederen, leveren en diensten. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid staan kaders, doelstellingen en
uitgangspunten beschreven voor het handelen van Afeer ten aanzien van inkopen en aanbesteden.
Daarnaast is de procedureregeling klachtenbehandeling aanbesteden vastgesteld. Deze regeling vermeldt op
welke wijze ondernemers hun klachten ten aanzien van de betreffende aanbestedingsprocedure dan wel de
handelswijze van Afeer kunnen indienen. Maar ook op welke wijze en op welke termijn de klachten vervolgens
zullen worden behandeld en zullen worden afgedaan.
Deze besluiten met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren
inzage op het gemeentehuis van de gemeente Oldambt (nevenlocatie) aan de Brugstraat 2 te Scheemda,
alwaar tevens een mondelinge toelichting op deze besluiten kan worden verkregen bij de afdeling inkoop.
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Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
Het geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid, de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen,
leveringen en diensten zijn tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl en op de website:
www.afeer.nl.
Deze besluiten treden in werking op 1 juli 2018.
Openbare bekendmaking Aanwijzing beheerfunctionarissen
De informatiebeheerder van de gemeente Oldambt heeft op 2 augustus 2018 besloten tot een nieuwe
aanwijzing van beheerfunctionarissen van de basisregistratie personen.
De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die invulling geven aan de in de ‘Regeling Beheer en toezicht
basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016 beschreven rollen. Deze aanwijzing betreft
gegevensbeheerders, applicatiebeheerders, gegevensverwerkers en de toekenning van de bevoegdheid tot het
namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de
wet basisregistratie personen bedoelde verklaring. De nieuwe aanwijzing is opgenomen in bijlage 3 van de
bovengenoemde regeling.
Dit besluit ligt 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 dit besluit verkrijgen.
De Regeling met het aanwijzingsbesluit (bijlage 3) is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank:
www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 9 augustus 2018.
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

te Wierik, A.G.

24-12-1970

Blijhamsterstraat 34,
Winschoten

11-07-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
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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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:
-

-

Vergunning voor het houden van het evenement ‘Buurt BBQ Bevrijdingslaan’, op een gedeelte van de
Bevrijdingslaan te Westerlee op 7 september 2018 van 18.00 uur tot 23.00 uur.
Vergunning voor het innemen van een standplaats door een unit voor de verkoop van onder andere
koffiespecialiteiten nabij de jachthaven Havenkwartier in de Blauwestad gedurende de periode van 1
augustus 2018 t/m 1 november 2018.
Bevestiging van de melding van het houden van het evenement ‘Dorps BBQ Oostwold’ op het adres
Havenstraat 5, 9682 PL te Oostwold op 25 augustus 2018 van 17.00 uur tot 22.00 uur.
Vergunning voor het innemen van een standplaats door een viskar op het parkeerterrein voor de PKN-Kerk,
Hoofdweg 168 te Midwolda op elke donderdag vanaf 6 september 2018 tot en met 1 september 2023.

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
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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