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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:
12/05/2020, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Homerilaan 5, 9681 BB Midwolda;
14/05/2020, verwijderen vezelcementplaten, Hoorntjesweg 17, 9675 NA Winschoten;
15/05/2020, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Grintweg 111, 9675 HK Winschoten;
15/05/2020, verwijderen onvoorzien asbest, Schoolstraat 6, 9687 PS Nieuw Beerta;
15/05/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 12, 9693 BN Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
08/05/2020, bouwen woning, Elfenbank 39, 9685 EC Blauwestad;
08/05/2020, winnen klei, Ulsda nabij 2, 9686 XW Beerta, kadastraal BTA K 768;
08/05/2020, kappen es, Hoofdweg 79, 9942 PB ’t Waar;
09/05/2020, kappen (dode) boom, Provincialeweg 30, 9677 PD Heiligerlee;
11/05/2020, kappen dennenboom, Engelkeslaan 5, 9678 TK Heiligerlee;
12/05/2020, bouwen botenhuis, Watersnip 38, 9685AD Blauwestad;
12/05/2020, bouwen (gewijzigd uitvoeren) boothuis, Leeuwerik 36, 9685 AG Blauwestad;
13/05/2020, bouwen kapschuur, Cantharel 19, 9685 EA Blauwestad;
13/05/2020, realiseren uitbreiding en aanpassen loods, Haven Noordzijde 6, 9679 TC Scheemda;
15/05/2020, kappen boom, Vossenkamp 142, 9675 KM Winschoten;
15/05/2020, aanleggen en verlengen van een perron, Stationsstraat 85, 9679 EC Scheemda.
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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Verleende omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
11/05/2020, kappen es, Westbaan 9, 9684 BN Finsterwolde;
12/05/2020, kappen beuk (kerkhof), Hoofdweg 168, 9681 AL Midwolda;
13/05/2020, verbreden uitweg, Elandhof 85, 9675 JE Winschoten;
13/05/2020, tijdelijk plaatsen woonunit (tot uiterlijk 13 mei 2022), Hoofdweg 76, 9684 CJ Finsterwolde;
14/05/2020, gebruiken drie bedrijfswoningen voor reguliere bewoning, Gaslaan 10, 12 en 14, 9671 CT
Winschoten;
14/05/2020, realiseren woning (legalisatie), Hoofdstraat 17, 9682 PJ Oostwold;
14/05/2020, plaatsen warmtepomp (dak garage), Burgemeester H.J. Wichersstraat 10, 9671 JA 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.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Kloosterlaan 7A, 9675 JL 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 een
gemeenschapsgebouw en het realiseren van een uitweg op het perceel Kloosterlaan 7 A, 9675 JL Winschoten.
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 21 mei 2020 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.1895.02OV7008-0301. 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.
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gelet op artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, maken bekend dat
melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan voor:
- Het veranderen van de milieu-inrichting, D.H. Vinkersweg 1, 9678 TG Westerlee;
- Het starten van een horecabedrijf, Marktplein 1 B, 9671 AZ Winschoten;
Het veranderen van de milieu-inrichting (kleine windmolens), Kolkenweg 7B, 9679 TK Scheemda.
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Melding gesloten bodemenergiesysteem
Burgemeester en wethouders van de gelet op artikel 1.10 en 3a.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen,
maken bekend dat melding gesloten bodemenergiesysteem is gedaan voor:
- Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Misthoorn 29, 9685 CB Blauwestad.
Openbare bekendmaking nieuwe ‘Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt 2020’ en
‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt 2020’
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 28 april 2020 besloten tot
vaststelling van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt 2020’. Hieraan gekoppeld heeft het college van
de gemeente Oldambt het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt 2020’ vastgesteld
Het doel van de Afvalstoffenverordening is de hoofdkaders van de organisatie van de gemeentelijke zorgplicht
voor afval, afkomstig van particuliere huishoudens, transparant in een verordening vast te leggen. Belangrijkste
reden voor een nieuwe verordening is de nieuwe kijk op afval als grondstof en de daarmee gepaard gaande
gewijzigde inzamelingsactiviteiten.
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.
De nieuwe verordening en het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke
regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 21 mei 2020
Openbare bekendmaking Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren, cluster Ruimtelijke zaken
Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt hebben op 1 juli 2014 besloten
de bevoegdheden voor het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren over te dragen aan de
leidinggevenden, zijnde de clustermanagers en teamleiders.
Op 13 mei 2020 heeft de Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving besloten ambtenaren aan te wijzen
conform hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
Het aanwijsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 18 mei 2020.
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 gebruik gemeentegrond plaatsen van een tiental containers aan de JP Riedelstraat te
Winschoten periode 8 tot en met 15 mei 2020.
Vergunning innemen standplaats voor de verkoop van vis op de parkeerplaats van de SPAR aan de
Hoofdweg 123 te Finsterwolde op de donderdag en de vrijdag.
Ontheffing gebruik gemeentegrond plaatsen sportattributen voor het pand Marktplein 8 te Winschoten
periode 1 mei 2020 tot 1 september 2020.
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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
Voorlopige agenda raadsvergadering
Datum
Voorzitter
Tijd

:25-05-2020
:Cora-Yfke Sikkema
:20:00 - 22:30 uur

Dit betreft een fysieke vergadering, volgens de maatregelen in verband met corona. Dat betekent dat er geen
publiek wordt toegelaten in Halte Democratie.
Eventuele insprekers kunnen hun bijdrage uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen
(zie toelichting aan het einde van deze agenda).
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

Opening van de vergadering
Vaststellen van de agenda
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad
a
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 april 2020.
b
Actualiseren toezeggingenlijst raad
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen
Mededelingen
Raadsvoorstel ingekomen stukken raad 2020-05-25
Vragenuurtje raad
Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
a
Raadsvoorstel inzake herziening grondexploitaties
b
Raadsvoorstel inzake Verklaring van geen bedenkingen, Nieuweweg 88 te Oostwold
c
Raadsvoorstel inzake begrotingswijziging Afeer inzake huisvesting
d
Raadsvoorstel inzake Jaarstukken PGenZ
e
Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling PG en Z
f
Raadsvoorstel inzake Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2021
g
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
Onderwerpen ter besluitvorming met debat
a
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
Afscheid wethouder Broekhuizen
Sluiting van de vergadering

U kunt schriftelijk inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering.
Insprekers kunnen hun bijdrage uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen bij de
griffier Jelte van der Meer: jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl. Hij zorgt er dan voor dat deze bijdragen
tijdig worden doorgezonden naar de raadscommissieleden en raadsleden en tevens als bijlage op de
raadsagenda worden geplaatst.
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De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.
Voorgenomen 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 het voornemen de
betrokken personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.

Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Angelov, D.L.
Antonínová, J.
Bleeker, Leoš Antonín
Bleeker, Lukáš Jakobus
Hulleman, A.
Lever, M.

07-04-1993
13-04-1976
21-02-2012
04-03-2006
05-10-1983
10-06-1944

20-05-2020
20-05-2020
20-05-2020
20-05-2020
20-05-2020
20-05-2020

Modderman, T.
Podkowa, D.

22-08-1977
03-01-1995

20-05-2020
20-05-2020

Onbekend
Onbekend

Staniszewski, J.

17-02-1959

Plataanweg 33, Winschoten
Diepswal 5, Scheemda
Diepswal 5, Scheemda
Diepswal 5, Scheemda
Carolieweg 27, Winschoten
Blijhamsterweg 9,
Winschoten
Otterlaan 117, Winschoten
Hortensiastraat 5 B,
Winschoten
Pastorieweg 14,
Nieuw Scheemda

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Tsjechië
Tsjechië
Tsjechië
Onbekend
Onbekend

20-05-2020

Onbekend

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.
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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

Lupu, A.
Lupu, L.C.
Terstall, H.G.
Vissi, J.

11-03-1978
15-05-2003
07-08-1988
24-08-1961

Molenhorn 12, Nieuwolda
Molenhorn 12, Nieuwolda
.
Zuiderstraat 24, Winschoten

22-04-2020
22-04-2020
22-04-2020
22-04-2020

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
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.
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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