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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:
15/06/2020, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Bosweg 1, 9679 TR Scheemda;
16/06/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 17, 9675 GB Winschoten;
18/06/2020, slopen deel boerderijschuur, Hoofdweg oost 26, 9944 BX Nieuwolda;
18/06/2020, gedeeltelijk slopen boerderij, Gereweg 2, 9681 TN Midwolda;
19/06/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Halteweg 10, 9677 RH Heiligerlee;
19/06/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Tulpstraat 33, 9679 EP Scheemda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
14/06/2020, aanleggen uitweg, realiseren carport en plaatsen schutting, Beukenlaan 51, 9674 CB Winschoten;
15/06/2020, bouwen geiten geitenverblijf, achter Halteweg 2c, 9677 RH Heiligerlee;
15/06/2020. kappen boom, Raadhuisstraat 88, 9686 RK Beerta;
15/06/2020, uitbreiden transformatorstation, B. Haitzemastraat 1, 9672 DC Winschoten;
16/06/2020, plaatsen dakkapel, Smidlaan 3, 9686 VK Beerta;
16/06/2020, tijdelijk plaatsen noodgebouw, Bovenburen 72, 9675 HH, Winschoten;
17/06/2020, slopen boerderij (in beschermd dorpsgezicht), Hoofdweg 251, 9682 RM Midwolda;
17/06/2020, bouwen woning, Cantharel 7, 9685 EA Blauwestad;
18/06/2020, aanbouwen tussenlid en schuur en slopen op grond van ruimtelijke regels, Gereweg 2, 9681 TN
Midwolda;
18/06/2020, renoveren dak boerderij, Hoofdweg Oost 26, 9944 BX Nieuwolda;
19/06/2020, bouwen woning, Leeuwerik 19, 9685 AE Blauwestad.
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:
15/06/2020, kappen zes bomen, Kromme-elleboog 3e laan 2, 9684 XE Finsterwolde;
16/06/2020, (gedeeltelijk) wijzigen dakconstructie, Veenweg 167, 9686 SH Beerta;
17/06/2020, kappen twee kastanjes, een els en een populier, Pelmolenlaan 1, 9682 XJ Oostwold;
17/06/2020, kappen drie berken, Hamrikkerweg 106, 9943 PD Nieuw Scheemda.
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 gelet op artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, maken bekend dat
melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan voor:
- Uitbreiden inrichting (propaantank), Hamdijk 31, 9693 TB Bad Nieuweschans.
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 realiseren van tien extra camperplaatsen, Hellingbaan 4, 9672 BM Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 augustus 2020.
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 29 juni 2020 van 20.00-22.30 uur in
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. 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 hiervoor de toelichting aan het einde van deze agenda.

De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening van vergadering
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel inzake Jaarrekening en Jaarverslag 2019
4. Raadsvoorstel inzake 1e Besluitvormende bestuursrapportage (BBR) 2020
5. Raadsvoorstel inzake Kadernota
6. Sluiting van de vergadering

U kunt schriftelijk inspreken op agendapunten 3, 4 en 5.
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
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tijdig worden doorgezonden naar de raadscommissieleden en raadsleden en tevens als bijlage op de
raadsagenda worden geplaatst.
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.
Vastgestelde beleidsregels duurzame energie, regels voor zonnepanelen op daken, op de grond en in
beschermde dorpsgezichten en op rijks- en gemeentelijke monumenten
Het college maakt bekend dat zij de beleidsregels hebben vastgesteld voor duurzame energie, regels voor
zonnepanelen op daken, op de grond en in beschermde dorpsgezichten en op rijks- en gemeentelijke
monumenten.
In deze beleidsregels worden regels gegeven zodat zonnepanelen op een zorgvuldige wijze met respect voor
het Oldambtster landschap en de Oldambtster bebouwingskarakteristieken geplaatst kunnen worden. Deel één
van de notitie geeft de mogelijkheden voor het realiseren van zonnepanelen op daken, in tuinen en voor
grondopstellingen wanneer het niet mogelijk is om zonnepanelen op daken te plaatsen. Dit deel is niet
aangepast. Deel twee van deze notitie geeft richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen in beschermde
dorpsgezichten en op rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze regels zijn aangepast. De concept aanpassing
heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De beleidsregels zijn ten opzichte
van het concept niet gewijzigd.
De beleidsregels treden daags na publicatie in werking.
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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

Eisinga, K.J.
Jong de, S.
Klugt van der, M.F.

05-10-1990
14-06-1990
21-12-1992

Stationsstraat 9, Winschoten
.
Herman Heyermansstraat 44,
Winschoten

27-05-2020
27-05-2020
27-05-2020

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
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.

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 overige geluidhinder voor zondag 28 juni 2020 van 16.00 uur tot 16.15 uur vanaf de toren in
Winschoten.

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.
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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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