Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 23 | 4 juni 2020 | nummer 22

Officiële bekendmakingen
Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bek endmakingen 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:
27/05/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Heuvelstraat 5, 9673 BA Winschoten;
27/05/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdweg 85, 9678 PH Westerlee;
28/05/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Trekweg 1, 9677 PJ Heiligerlee;
28/05/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Esbörgstraat 48, 9679 BV Scheemda;
28/05/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdweg 194, 9681 AM Midwolda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
25/05/2020, kappen boom, Engelselaan 39, 9671 BC Winschoten;
25/05/2020, plaatsen carport en wijzigen uitweg, Kerkwijk 38, 9943 PJ, Nieuw Scheemda;
26/05/2020, plaatsen zonnepanelen in grondopstelling, Goldhoorn 21, 9682 XL Oostwold;
26/05/2020, bouwen woning, Scheepsmeter 14, 9685 CA Blauwestad;
27/05/2020, plaatsen terrasschermen, Venne 113, 9671 EP Winschoten;
27/05/2020, tijdelijk plaatsen pergola, parkeerplaats bij Elfenbank, Blauwestad, kadastraal WST I 956;
27/05/2020, realiseren uitweg met parkeerplaats, Stationsweg 55 A, 9671 AM, Winschoten;
27/05/2020, gebruiken pand enkel voor wonen, Kromme Elleboog 20, 9684 XA Finsterwolde;
28/05/2020, plaatsen terrasschermen, Venne 111, 9671 EP Winschoten;
28/05/2020, kappen/snoeien boom, nabij Hermelijnlaan 166, 9675 KX Winschoten.
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.
Verleende omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
25/05/2020, kappen beuk, Hoofdweg West 10, 9944 EB Nieuwolda;
26/05/2020, kappen twee populieren, Hoofdstraat 29, 9944 AB Nieuwolda;
26/05/2020, bouwen botenhuis, Watersnip 38, 9685 AD Blauwestad;
27/05/2020, kappen tien bomen, Esbörgstraat 102, 9679 BW Scheemda;
27/05/2020, realiseren bed & breakfast, Molenstreek 16, 9684 AS Finsterwolde;
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27/05/2020,
28/05/2020,
28/05/2020,
28/05/2020,

bouwen kapschuur met overkapping, Cantharel 19, 9685 EA Blauwestad;
inpandig realiseren woning (gebruiken pand als woning), Westbaan 4, 9684 BN Finsterwolde;
bouwen schuur, Veenweg 1 B, 9684 AT Finsterwolde;
kappen zeven elzen, Papierbaan 60, 9672 BH Winschoten.

Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenproc edure.
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 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 uitbreiden van een supermarkt, Hoofdstraat 41, 9693 AE Bad Nieuweschans.
APV nadere regels inzake (uitzicht)belemmerende beplanting
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;
Overwegende dat:
het in het kader van de verkeersveiligheid en het voorkomen van gevaar, schade en/of hinder voor de
weggebruiker wenselijk en noodzakelijk wordt geacht ter zake van de aanwezigheid van beplanting langs
wegen en op kruisingen en uitritten nadere regels vast te stellen;
deze nadere regels hun juridische basis vinden in het artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Oldambt, waarbij het verboden is een weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig publieke functie daarvan;
daarbij is bepaald dat het beoogde gebruik geen schade mag toebrengen aan de weg, geen gevaar mag
opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatige gebruik daarvan dan wel een belemmering
mag vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud daarvan, waarbij het gebruik moet voldoen aan redelijke
eisen van welstand;
gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt (A.P.V. -Oldambt) en
bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit de volgende nadere regels ten aanzien van (hinderlijke) beplanting bij en langs openbare wegen vast te
stellen:
Artikel 1

1.

2.

3.
4.

De hoogte van beplanting binnen de uitzichtdriehoek bij kruispunten mag niet hoger dan één meter
gemeten vanaf het aangrenzende maaiveld. De uitzichtdriehoek wordt gevormd door uit het snijpunt
van de beide wegassen een afstand van 12 meter te nemen en de op de wegassen gelegen punten te
verbinden.
De hoogte van de beplanting binnen een uitzichtdriehoek bij uitritten mag niet hoger mag zijn dan één
meter gemeten vanaf het aangrenzende maaiveld. Deze uitzichtdriehoek wordt gevormd door uit het
snijpunt van de kant van de weg uitrit en wegas een afstand van drie meter te nemen en de deze lijnen
gelegen punten te verbinden.
Op deze regels kan worden gehandhaafd als de verkeersdeskundige van de gemeente en de politie de
situatie als verkeersgevaarlijk waarderen.
Bij woonstraten met een maximum snelheid van 30 km/uur is de aanvullende beleidsregel niet nodig.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020.
De burgemeester,

De secretaris,

C.Y. Sikkema

H. Groothuis

Bekendmaking ter inzagelegging van de ontwerpbegroting 2021 Volkskredietbank
Het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen heeft aan de gemeente Oldambt een
ontwerpbegroting voor het kalenderjaar 2021 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 22 juni
2020 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 8 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis aan de Johan
Modastraat 6 te Winschoten.
Openbare bekendmaking Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 26 mei jl. besloten om tot
aanwijzing van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Oldambt met ingang van 20 juli
2020.
Het aanwijzingsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Vergunningen en ontheffingen Algemene Plaatselijke V erordening 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 inzamelen van geld door Kerk in Actie in de periode 30 november tot en met 5 december 2020.

-

Ontheffing gebruik gemeentegrond plaatsen sportattributen op een gedeelte van het bovendek van de
parkeergarage Het Rond te Winschoten periode 27 mei 2020 tot 1 september 2020.

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 bezwaarschriftenproc edure
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Agenda raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk en Inkomen 8 juni 2020
De vergadering van de raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk en Inkomen vindt
plaats op maandag 8 juni 2020 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade West 1 te Winschoten. Deze
vergadering vindt plaats volgens de maatregelen in verband met corona. Dit 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 hiervoor de toelichting aan het einde van de agenda.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Vrije inspraak voor medeburgers

4.

Mededelingen

5.

Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering 2019

6.

Publiek Vervoer
a. Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2019 Publiek Vervoer
b. Raadsvoorstel inzake Ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer

7.

Raadsvoorstel inzake zienswijze conceptbegroting SOZOG 2021

8.

Raadsvoorstel inzake Begroting Afeer 2021

9.

Raadsvoorstel inzake Jaarstukken en ontwerpbegroting VKB

10.
a.
b.
c.
d.

Voortgang diverse projecten
Poort van Winschoten
Brede School Scheemda
Versterkingsopgave
Ontwikkeling Blauwe Roos

11.

Rondvraag

12.

Sluiting van de vergadering

U kunt schriftelijk inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de
agenda staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten di e zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering. In verband met het coronavirus zal het inspreken schriftelijk gebeuren.
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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 omgevings vergunningen, 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 stuk k en t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (ingediende, beschik te en besluiten)
zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.
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