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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:
13/11/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Goldhoornhof 23, 9682 XW Oostwold;
14/11/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Frederik van Eedenstraat 32, 9673 HV Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
12/11/2018, bouwen woning en realiseren uitweg, Brouwhuis 1, 9675 RK Winschoten;
12/11/2018, kappen conifeer, Poortstraat 6, 9671 EB Winschoten;
12/11/2018, kappen es, Hoofdstraat 117, 9944 AD Nieuwolda;
12/11/2018, kappen zevenenveertig bomen, voornamelijk essen (als zodanig herkenbaar gemerkt), diverse
locaties in Midwolda en Nieuwolda;
12/11/2018, kappen zevenentwintig bomen, voornamelijk eik en prunus (als zodanig herkenbaar gemerkt),
diverse locaties in Scheemda en Westerlee;
13/11/2018, bouwen woning, Kaafijzer kavel 13, Blauwestad, kadastraal MWD M 2351 (ged.);
13/11/2018, bouwen woning, Kaafijzer kavel 12, Blauwestad, kadastraal MWD M 2360 (ged.);
13/11/2018, kappen esdoorn, Kerklaan 15, 9679 AD Midwolda;
14/11/2018, kappen twee berken, Dwarslaan 5, 9679 AB Scheemda;
14/11/2018, kappen twee bomen, Klinkerweg 192, 9684 AK Finsterwolde;
15/11/2018, kappen conifeer, Modderland 6, 9684 EM Finsterwolde;
16/11/2018, kappen berk en spar, Bikkershorn 1, 9678 RH Westerlee;
16/11/2018, kappen honderdtweeëntwintig bomen i.v.m. aanleg Blauwe Loper (‘Pieter Smitbrug’), bosplantsoen
en bosschage langs het Winschoterdiep, het Stadspark en de Hoorntjesweg, Winschoten,
kadastraal WST A 4464;
16/11/2018, realiseren aanbouw, Provincialeweg 31, 9677 PA Heiligerlee;
16/11/2018, bouwen zeventien woningen, Havenkwartier, Blauwestad, kadastraal WST I 1132.
De aanvragen worden 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:
12/11/2018, bouwen vrijstaande woning, Kloosterlaan 45d, 9677 PP Heiligerlee;
12/11/2018, bouwen houten berging en carport, Hoofdstraat 89, 9686 VG Beerta;
12/11/2018, gewijzigd situeren woning, Julianalaan 8, 9682 PV Oostwold;
12/11/2018, plaatsen hekwerk met pijlers en gemetselde onderdelen (Joodse begraafplaats), Liefkensstraat,
Winschoten, kadastraal WST H 1747 (ged.);
14/11/2018, kappen twee berken, Vossenkamp 217, 9675 KG Winschoten;
14/11/2018, kappen berk, Oosterstraat 19, 9679 KK Scheemda;
14/11/2018, bouwen bedrijfsloods, Reiderwolderpolder 1, 9688 TP Drieborg.
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.
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 melkgeitenstal op het perceel Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 januari 2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Olieslagersstraat 19 t/m 23, 9671 GX Winschoten
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van drie woningen op het
perceel Olieslagersstraat 19 t/m 23 (oneven), 9671 GX Winschoten, kadastraal WST H 1768 en 1773.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit,
de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis te Winschoten. Dit 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.1895.02OV3013-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
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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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Polderweg 25 Oostwold
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de
inrichting middels het bouwen van een nieuwe varkensstal op het perceel Polderweg 25, 9682 XS Oostwold.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 november 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.
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure – Polderweg 25a Oostwold (milieu)
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten omgevingsvergunning (milieu) te verlenen aan P.J.A. van der Burg
voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor het bestaande
pluimveebedrijf op het perceel Polderweg 25a, 9682 XS Oostwold.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 november 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 ontwerpbesluit heeft vanaf 4 oktober 2018 voor een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in
deze periode geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.
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.
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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.

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 stoken van vuur op een terrein tussen de Carel Coenraadpolder en de
Reiderwolderpolder te Finsterwolde op 25 november vanaf ongeveer 17.00 uur.
- Bevestiging van de melding van het evenement ‘Kerstmarkt’ op een gedeelte van de Hoofdweg in Midwolda
op 8 december 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
- Ontheffing voor het plaatsen van 7 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 6 reclamedriehoeksborden (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 ‘ Kerst 2018’ van 17 december 2018 t/m 30 december 2018.
- Ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 3 reclamedriehoeksborden (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 Ubbo Emmius van 9 januari 2018 t/m 22 januari 2019.
- Vergunning voor het houden van een huis-aan-huis oliebollen verkoopactie in Finsterwolde en omgeving op
29 december 2018.
- Vergunning voor het houden van een huis-aan-huis oliebollen verkoopactie in Heiligerlee op 17 en 18
december 2018.
.
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

Voorgenomen vertrek uit Nederland
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar hij/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

Meijering, H.B.H.
Mulder, M.

06-03-1969
22-06-1998

Bosstraat 34A, Winschoten
Stationsstraat 9, Winschoten

21-11-2018
21-11-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
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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 bezwaarschriftenprocedure.
Wilt u meer weten?
Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
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

Kruze, S.

08-02-1972

24-10-2018

Sewnaik, V.K.S.

04-06-1998

24-10-2018

Onbekend

Stoian, M.C.
Velinov, M.M.

18-05-1982
06-12-1999

Katerslaan 7,
Nieuw Scheemda
Beertsterstraat 19A,
Winschoten
Bosstraat 43, Winschoten
St. Vitusstraat 13,
Winschoten

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

24-10-2018
24-10-2018

Roemenië
Bulgarije

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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