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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:
01/09/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Karspellaan 20, 9943 PL Nieuw Scheemda;
01/09/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, M.A. de Ruyterlaan 66, 9675 EE Winschoten;
27/08/2020, verwijderen asbest (illegale stort op terrein), Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans;
27/08/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, M.J. van Olmstraat 5, 9672 AE Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
31/08/2020, bouwen schuilstal en kapschuur, Tranendallaan 7, 9678 PB Westerlee;
01/09/2020, kappen eik en kastanje, Kromme Elleboog 10, 9682 XH Oostwold;
02/09/2020, bouwen woning en realiseren uitweg, Priorij 1, 9675 RP Winschoten;
02/09/2020, plaatsen ‘tuinhuis’ voor bewoning (zorg), Dwingelooweg 49, 9671 KB Winschoten;
02/09/2020, gebruiken pand voor logeeropvang en dagbesteding (zorg), Dwingelooweg 49, 9671 KB
Winschoten;
03/09/2020, plaatsen zonnepanelen, Hoofdweg 57, 9687 PJ Nieuw Beerta;
03/09/2020, realiseren uitweg, Anemoonstraat 3, 9679 EL Scheemda;
03/09/2020, tijdelijk plaatsen ‘triagetent’ (bij De Klinker), nabij Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten;
04/09/2020, bouwen bedrijfshal, Ossevenne, Scheemda, kadastraal SDA I 1095;
04/09/2020, kappen els, Wezellaan 62, 9675 LH Winschoten;
04/09/2020, vervangen vloer/balklaag, Kerkhofstraat 8, 9693 EC Bad Nieuweschans;
04/09/2020, kappen berk, Constantijn Huygenslaan 1, 9673 HA 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.
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Verleende omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
31/08/2020, verbouwen woning, Witte de Withstraat 41, 9675 BP Winschoten;
31/08/2020, bouwen woning, Kiekendief 38, 9685 AL Blauwestad;
02/09/2020, bouwen achttien woningen, Rederssingel, Blauwestad;
02/09/2020, kappen conifeer en berk, achter Langakkerschans 1, 9693 AW Bad Nieuweschans;
03/09/2020, bouwen woning, Leeuwerik 39, 9685 AE Blauwestad.
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 Brandveilig gebruik (BB2012)
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
02/09/2020, brandveilig gebruiken restaurant, Venne 74 B 5, 9671 ET Winschoten.
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:
- Veranderen inrichting, Ten Have Landbouw, Buiten Eexterweg 4, 9679 HV Scheemda;
- Veranderen inrichting, Watersportbedrijf Huninga’s BV, Redersplein 6, 9685 AW Blauwestad;
- Uitbreiden inrichting, Virol Winschoten, Kartonbaan 29, 9672 BP Winschoten;
- Veranderen inrichting, Restaurant ‘De Pionier’, Venne 74 B 5, 9671 ET Winschoten.
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 3 september 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 3 september 2020.
Vergunningen en ontheffingen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten gemeente
Oldambt 2020
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 van de geluidsvoorschriften Bouwbesluit 2012 en APV voor voorbereidende werkzaamheden ten
behoeve van uitbreiding perrons treinstation Scheemda op 8 en 9 september 2020.
Ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een springkussen op een groenstrook langs
Blijhamsterweg 40, Winschoten op zaterdag 12 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 bezwaarschriftenprocedure.
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Vergadering gemeenteraad maandag 14 september 2020
De gemeenteraad vergadert op maandag 14 september 2020 van 20.00-22.30 uur in
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten.
De vergadering vindt fysiek plaats volgens de maatregelen in verband met corona. Dat betekent dat er geen
publiek wordt toegelaten in Halte Democratie.
Inspreken is wel fysiek mogelijk. Zie hiervoor de toelichting aan het einde van de agenda.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1

Opening van vergadering

2
a

Vaststellen van de agenda
Afscheid stadsdichter en voorstellen nieuwe stadsdichter

3
a
b

Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 juni 2020, 29 juni 2020 en 25
augustus 2020
Actualiseren toezeggingenlijst raad.

4

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.

5

Mededelingen

6

Ingekomen stukken raad

7

Vragenuurtje raad

8

Onderwerpen besluitvorming zonder debat
a
Raadsvoorstel inzake tussentijdse vervanging raadsleden
b
Raadsvoorstel inzake Benoeming van wethouders Wünker en Engelkens als
vertegenwoordiger in het AB van respectievelijk GR EDR en GR VKB
c
Raadsvoorstel inzake benoeming accountant
d
Raadsvoorstel inzake Vaststelling Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Bad Nieuweschans
e
Raadsvoorstel inzake Kadernota schuldhulpverlening
f
Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2019 GR Afeer
g
Raadsvoorstel inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling PGenZ
h
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten

9

Onderwerpen besluitvorming met debat
a
Raadsvoorstel inzake startnotitie Omni-Sportaccommodaties
b
Raadsvoorstel inzake vaststelling concept RES Groningen
c
Raadsvoorstel inzake een nieuwe vergaderstructuur
d
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten

10

Sluiting van de vergadering

U kunt alleen inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering.
Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de
insprekers als er meer dan zes insprekers zijn.
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Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, per mail aanvragen bij de griffier Jelte van der Meer,
jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt. U wordt aansluitend
geïnformeerd over hoe het inspreken is geregeld met inachtneming van de maatregelen in verband met corona.
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.
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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