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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) is ontvangen:
29/06/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, J. Palsweg 5, 9684 BL Finsterwolde;
01/07/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Donellenlaan 78, 9679 CG Scheemda;
02/07/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, H.J. Siemonsstraat 80, 9684 CT Finsterwolde;
02/07/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Lekstraat 9, 9673 BE Winschoten;
02/07/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenburen 11, 9675 HA Winschoten;
02/07/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, H.F. Dresselhuisstraat 55, 9693 AL Bad
Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
27/06/2020, bouwen woning, Anholt 40, 9685 HC Blauwestad;
29/06/2020, bouwen vier trekkershutten en realiseren voetbalkooi, W. Mettingstraat 18, 9693 BX Bad
Nieuweschans;
29/06/2020, kappen es, Hoofdweg 21, 9687 PH Nieuw Beerta;
30/06/2020, gebruiken perceel/panden voor bedrijfsactiviteiten (transportbedrijf), Klinkerweg 122, 9684 AH
Finsterwolde;
30/06/2020, bouwen achttien woningen, Redersingel, Blauwestad, kadastraal WST I 1239;
01/07/2020, kappen berk, Beverhof 132, 9675 NS Winschoten;
02/07/2020, verbouwen woning, Witte de Withstraat 41, 9675 BP Winschoten;
02/07/2020, inpandig realiseren tien (zorg)woningen, Poststraat 4, 9671 EM Winschoten;
03/07/2020, knotten twee lindes, Tranendallaan 36, 9678 PC Westerlee;
03/07/2020, uitbreiden bedrijfspand, Kartonbaan 29, 9672 BP Winschoten;
03/07/2020, plaatsen drie windmolens (15 meter), Kolkenweg 7 B, 9679 TK Scheemda;
03/07/2020, transformeren werkschuur tot vakantieverblijf (Ennemaborg), Hoofdweg 100, 9681 AJ Midwolda.
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:
30/06/2020, kappen eik, Ekamperweg 4, 9684 VT Finsterwolde
30/06/2020, kappen conifeer, Bovenburen 213, 9675 HE Winschoten;
30/06/2020, bouwen woning, Leeuwerik 19, 9685 AE Blauwestad;
01/07/2020, kappen esdoorn, Hoofdweg 79, 9942 PB ’t Waar;
01/07/2020, kappen wilg, Provincialeweg 30, 9677 PD Heiligerlee;
01/07/2020, plaatsen terrasschermen, nabij Venne 111 en 113, 9671 EP Winschoten;
02/07/2020, bouwen stallen met dubbele garage, Oostereinde 7, 9672 TB Winschoten;
02/07/2020, verbouwen school tot kinderdagopvang en BSO, wijzigen brandcompartimentering, plaatsen
hekwerk en reclamebord, Anemoonstraat 1, 9679 EL Scheemda;
02/07/2020, kappen den, Engelkenslaan 5, 9678 TK Westerlee;
02/07/2020, kappen den, Vossenkamp 142, 9675 KM Winschoten;
03/07/2020, plaatsen zonnepanelen (grondopstelling), Goldhoorn 21, 9682 XL Oostwold.
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 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, Scheepsmeter 23, 9685 CA Blauwestad;
- Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Misthoorn 1, 11, 23 en 25, 9685 CB Blauwestad.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Anemoonstraat 1, 9679 EL Scheemda
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 brandveilig gebruiken van een
kinderopvang en BSO-locatie op het perceel Anemoonstraat 1, 9679 EL Scheemda.
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 8 juli 2020 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 vormvrije m.e.r.-beoordeling Kolkenweg 7B, Scheemda
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij een beslissing hebben
genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het plaatsen van drie windturbines type EAZtwaalf aan de Kolkenweg 7B te Scheemda.
De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 22.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994
(Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 22.2 niet wordt overschreden, geldt de
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vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is
uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een
milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de
opgestelde m.e.r.-beoordeling.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2020 gedurende zes weken tijdens kantooruren ter
inzage in het gemeentehuis Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten.
Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene
wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit
een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden
kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve
waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen; zoals de procedure voor een bestemmingsplan of
omgevingsvergunning.
Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de heer Van Driesum via het
telefoonnummer 0597 - 482 000.
Openbare bekendmaking
Aanwijzing briefadresgevers
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 30 juni jl. besloten Stichting
Bereikbaar en Leger des Heils (vestiging Winschoten) aan te wijzen als rechtspersonen die in de gemeente
Oldambt briefadresgever voor de basisregistratie personen kunnen zijn. Het college heeft eveneens besloten
zelf ook als briefadresgever te kunnen optreden en daarvoor het adres Johan Modastraat 6, 9671 CD te
Winschoten te gebruiken.
Het ‘Aanwijzingsbesluit briefadresgevers gemeente Oldambt 2020’ ligt 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 dit besluit verkrijgen.
Het aanwijzingsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
Openbare bekendmaking
Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 30 juni 2020 besloten tot
vaststelling van de Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020.
Deze subsidieregeling regelt wanneer organisaties aanspraak kunnen maken op subsidie voor het ontplooien
van activiteiten op het gebied van welzijn en armoede in de gemeente Oldambt.
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 Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020 is tevens geplaatst op de landelijke
regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2020.

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 3
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 28 | 8 juli 2020 | nummer 27

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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