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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:
12/08/2018, slopen garage en schuur, Hoofdweg 43, 9681 AB Midwolda;
13/08/2018, slopen (deels afgebrande) woning, Veenweg 28, 9678 TL Westerlee;
15/08/2018, verwijderen asbesthoudende toepassingen, Heuvelstraat 5, 9673 BA Winschoten;
15/08/2018, verwijderen asbesthoudende toepassingen, Beukenlaan 60, 9674 CD Winschoten;
16/08/2018, verwijderen asbesthoudende toepassingen, Trekweg 19, 9674 GC Winschoten;
16/08/2018, verwijderen asbesthoudende toepassingen, St. Vitusstraat 19, 9673 AL Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
14/08/2018, gewijzigd situeren woning, Schoolstraat 6, 9684 BK Finsterwolde;
14/08/2018, plaatsen dakkapel, Kloosterlaan 136, 9675 JP Winschoten;
15/08/2018, kappen twee elzen (noodkap), nabij Hellingbaan 4, 9672 BM Winschoten;
15/08/2018, kappen negentig essen, op diverse locaties langs de Oudedijk, Finsterwolde en Drieborg (FSW H
1520 en BTA L 220, 223, 229, 231, 232, 552, 553, 555, 557, 561, 639, 640, 706 & 808), op de
hoek van de L. Stekstraat-Geert Topelenstraat, Drieborg (BTA C 944) en langs de Verlengde
Hoofdweg, Nieuw-Beerta (BTA L 759).
.
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:
13/08/2018, bouwen woning, Misthoorn 4, 9685 CB Blauwestad;
13/08/2018, bouwen woning, Cantharel 10, 9685 EA Blauwestad;
15/08/2018, realiseren overkapping, Wilhelminaplein 7, 9686 RA Beerta;
16/08/2018, gebruiken pand voor (enkel) wonen, Garst 5, 9673 AA Winschoten;
16/08/2018, aanbrengen gevelreclame, Oosterweg 2 C, 9682 RH Oostwold;
16/08/2018, bouwen woning, Scheepsmeter 21, 9685 CA Blauwestad;
17/08/2018, gewijzigd situeren woning, Schoolstraat 6, 9684 BK Finsterwolde.
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 Omgevingsvergunning -uitgebreide voorbereidingsprocedure-, achter Hoofdweg 22,
9942 PE 't Waar
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/legaliseren van een mestbassin op het perceel achter Hoofdweg 22 (voorheen 24), 9942 PE ’t
Waar, kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie M, nummer 73.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 augustus 2018, 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.1895.01OV0016-0401. Ook de
planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 15 maart 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen.
Er zijn zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit 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.
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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.
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 realiseren van een woongebouw op de hoeklocatie Engelstilstraat / Dwingelooweg te
Winschoten. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 september 2018.
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:
- Glasatelier Corine Deddens, oprichting glasatelier, Stationsweg 27 A, 9671 AM Winschoten.
Melding lozing buiten inrichtingen
De volgende lozingsmelding (Besluit lozen buiten inrichtingen) is ontvangen:
- Lozing vrijkomend voorgezuiverd grondwater/bemalingswater i.v.m. sanering en vervangen riolering, Burg.
Schönfeldsingel / Mr. J.F. Viëtorstraat, Winschoten.
Maatwerkbesluit op grond van het Besluit tot lozen buiten inrichtingen (V2018.1034)
Besluit inzake lozing van voorgezuiverd grondwater in de vuilwaterriolering wat vrijkomt uit de bemaling van
fase 4 en 5 van de sanering van de gasfabriek en de interceptiebemaling ten behoeve van de
rioleringswerkzaamheden aan de Burg. Schönfeldsingel / Mr. J.F. Viëtorstraat in Winschoten.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben
vastgesteld op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen. In het besluit zijn voorwaarden opgesteld voor
het lozen van vrijkomend bemalingswater in de gemeentelijke vuilwaterriolering ter plaatse van het
parkeerterrein van het voormalige ziekenhuisterrein in Winschoten. Voor de saneringsfasen 4+5 en de
rioleringswerkzaamheden aan de Burg. Schönfeldsingel / Mr. J.F. Viëtorstraat worden bemalingen aangelegd.
Dit bemalingswater wordt via een zuiveringsinstallatie op het parkeerterrein geloosd. Het besluit is genomen op
basis van de aanvraag van AnteaGroup van 30 juli 2018 op grond van het BLBI. De maatwerkbeschikking is in
lijn met de eerdere opgestelde maatwerkbesluiten uit 2016 en 2014 voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden
en saneringsfasen binnen en nabij het geval van bodemverontreiniging van de voormalige gasfabriek.
Toelichting
Het betreft het lozen van bemalingswater op de gemeentelijke vuilwaterriolering voor uitvoering van
civieltechnische werkzaamheden. De bemaling is nodig om de werkzaamheden in den droge te kunnen
uitvoeren. De lozing zal per fase plaatsvinden in de periode van september 2018 tot februari 2019. Op grond
van het BLBI hebben Burgemeester en wethouders overeenkomstig de reeds eerder uitgebrachte adviezen van
het Waterschap Hunze & Aa’s lozingseisen vastgesteld waaraan het effluentwater moet voldoen om te mogen
worden geloosd op de riolering. De bevoegdheid voor het opleggen van deze maatwerkvoorschriften berust op
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artikelen 3.1 lid 5 en 6, alsmede artikel 2.2 lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het besluit is op 17
augustus 2018 verzonden naar AnteaGroup.
Bezwaarschriftenprocedure
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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. Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende het bezwarentermijn
ter inzage op het adres Johan Modastraat 6, 9671 CD 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:
-

-

-

Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (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 Dickens Day Beerta van 3 december 2018 t/m 16 december 2018.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (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 Buurtkracht zonnepanelen van 10 september 2018 t/m 16 september 2018.
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Middeleeuws Winschoten en Fantasy festival’ op 24, 25
en 26 augustus 2018 in het stadspark aan Bovenburen 102 in Winschoten
Bevestiging melding klein evenement Zomerfeest 25 augustus 2018 tussen 14.00 uur en 20.00 uur aan de
H.R. Remmersweg in Ganzedijk.
Vergunning voor het houden van de ‘NK trucktrek 2tal’ op het Marktplein te Winschoten op 1 september
2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Vergunning voor het houden het evenement ‘Waterbei’ op 31 augustus 2018 en 1 september 2018 op
diverse locatie in de binnenstad van Winschoten.
Vergunning voor het houden van het openluchtconcert “Pura Vida 2018’ bij het strand/havenkwartier te
Blauwestad op 1 september 2018 van 19.30 uur tot 24.00 uur.
Ontheffing voor gebruik gemeentegrond door het plaatsen van een afvalcontainer voor het perceel op het
adres Grintweg 105 te Winschoten tijdens even weken tot eind 2018.
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-

Bevestiging van het houden van een open dag bij Doc-Direkt op de parkeerplaats op het adres
Transportbaan 20 te Winschoten op 29 september 2018 van 10.00 uur tot 19.00 uur.
Vergunning voor het houden van het ‘Autumn Fashion Event’ op het terrein tussen de Hema en The
Readshop aan de Langestraat te Winschoten op 29 september 2018 van 11.00 uur tot 16.00 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 persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft besloten de
persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.
Geslachtsnaam en

Geboorte-

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens vertrek
naar

Voorletters

datum

Alhoumsee, B.

17-01-1997

Blijhamsterweg 9,
Winschoten

25-07-2018

België

Drent, V.

25-06-1983

Molenhornstraat 164,
Winschoten

25-07-2018

Bondsrepubliek
Duitsland

Janssens, C.J.G.

12-02-1965

Scheldestraat 40,
Winschoten

25-07-2018

Onbekend

Lambeck, P.A.

26-09-1951

Hoofdweg 44, Westerlee

25-07-2018

Portugal

Schoonhoven, I.

13-06-2006

Molenhornstraat 164,
Winschoten

25-07-2018

Bondsrepubliek
Duitsland

Schoonhoven, J.

12-02-2004

Molenhornstraat 164,
Winschoten

25-07-2018

Bondsrepubliek
Duitsland

Schoonhoven, R.

14-09-1986

Molenhornstraat 164,
Winschoten

25-07-2018

Bondsrepubliek
Duitsland

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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