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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: 
13/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen (trafostation), Hamdijk 25 T, 9693 TB Bad Nieuweschans; 
13/05/2019, gedeeltelijk slopen woning (creëren tuinruïne), Kloosterlaan 21, 9675 JL Winschoten; 
15/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Wijkstraat 11, 9679 EJ.Scheemda; 
17/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
13/05/2019, realiseren uitweg, naast/nabij Weg Finsterwolderhamrik 14, 9684 TC Finsterwolde, kadastraal FSW 

H 2053; 
13/05/2019, kappen prunus, Ernst Casimirstraat 12, 9693 BE Bad Nieuweschans; 
13/05/2019, kappen acht naaldbomen, Hoethslaan 2, 9677 PT Heiligerlee; 
14/05/2019, verbouwen voormalige winkelpand tot woning, Hoofdweg 162, 9684 CM Finsterwolde; 
15/05/2019, bouwen woning met garage, Kiekendief 55, 9685 AK Blauwestad; 
15/05/2019, realiseren uitweg, Piet Heinlaan 17, 9675 AZ Winschoten; 
15/05/2019, tijdelijk plaatsen zorgwoning, Hoofdweg 33, 9681 AA Midwolda; 
15/05/2019, ontgraven en verwijderen bestaande fundering, Kerkelaan 4, 9944 BJ Nieuwolda; 
16/05/2019, plaatsen overdekte veranda, Tjalk 5, 9679 ZL Scheemda; 
16/04/2019, realiseren uitweg, Rembrandtlaan 9, 9671 CL 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. 
 

http://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt-nieuw/bekendmakingen_46551/
http://www.gemeente-oldambt.nl/bestuur-organisatie-nieuw/overzicht-van-alle-vergaderingen_47021?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=agenda
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Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
14/05/2019, wijzigen/vergroten woning, Freya 12, 9685 HA Blauwestad; 
16/05/2019, vervangen Booneschanskerbrug, nabij Hamdijk 12, 9693 TD Bad Nieuweschans, kadastraal NWS 

D 265 & 266; 
16/05/2019, bouwen terrasoverkapping en erf-/perceelafscheiding, J.A. Koningstraat 2 A, 9672 AD 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. 
 
Melding Activiteitenbesluit  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, 
maken bekend dat melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan door:  
 
- Manske Mulder Verkoophallen, Tranendallaan 16, 9678 PB Westerlee, veranderen bedrijf 
 
 
Besluit met maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit  
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben 

vastgesteld op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd aan Vliegbedrijf Tom van der Meulen, 

Polderweg 28, 9682 XS te Oostwold, voor het lozen van afvalwater zonder vetafscheider en slibvangput. Het 

besluit is genomen op basis van het verzoek van 9 februari 2019 van de heer F.K. van der Meulen 

(V2019.0338). 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 mei 2019 gedurende zes weken ter 

inzage in het gemeentehuis op het adres Johan Modastraat 6 te Winschoten en zijn in te zien gedurende de 

kantooruren. 

Tegen deze beschikking kunt u gedurende de terinzagelegging op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.  

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar Postbus 175, 9670 AD te Winschoten. 

Tevens kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Noord Nederland, Locatie 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
 
 
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure – Langeweg 5 Oostwold (milieu)  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de bij besluit van 6 juli 1999 aan B.V. Oldambt 
Groenvoerdrogerij verleende vergunning, thans omgevingsvergunning milieu, ambtshalve te wijzigen. De 
vergunning heeft betrekking op het perceel Langeweg 5, 9682 XR Oostwold. 
 
Het besluit ligt met ingang van 23 mei 2019, conform artikel 6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Het besluit is in te zien elke werkdag 
gedurende de openingstijden. 
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Het ontwerpbesluit heeft vanaf 28 maart 2019 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. 
 
Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door: 
 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het 

ontwerpbesluit. 
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd. 
 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van het beroep. 
Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een 
beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. 
 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.  
In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend 
bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
      
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: 
 
- Vergunning voor het houden van het evenement ‘WVV Voetbalkamp’ op het voetbalterrein aan de Mr. D.U. 

Stikkerlaan 1A te Winschoten op 15 juni van 10.00 uur tot 23.00 uur en op 16 juni 2019 van 09.00 uur tot 
15.30 uur. 

- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Jagershof straat Barbecue’ in de Jagershof te Winschoten 
op 29 juni 2019 van 15.00 uur tot 23.45 uur. 

- Ontheffing voor gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een container op het grasveld aan de 
Poststraat te Scheemda gedurende de periode van 1 juni 2019 tot en met 1 september 2019. 

- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Straatspeeldag Nationaal Jantje Beton 2019’ op een 
gedeelte van de Dr. O. Botjeslaan te Midwolda op 12 juni 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

- Verklaring van geen bedenkingen voor het houden van een recreatieve fietstocht van 80 en 120 kilometer 
door de gemeente op zondag 2 juni 2019 met een start en finish bij de Eextahal, Plantsoenlaan 19, 
Scheemda. 

- Bevestiging van de melding van het houden van het evenement ‘Wandeltocht Beleefroute Slag bij 
Heiligerlee‘ op 26 mei van 9.30 uur tot 15.00 uur. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 3 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 2 reclame-
driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van de aankondiging van de jaarmarkt van Finsterwolde van 6 mei 2019 t/m 12 mei 2019. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


 
 
 

 
 

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 4 
 

Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000 

 

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt  

Week 21  | 22 mei 2019 | nummer 21 

 

- Ontwerpvergunning Drank- en Horecawet, voor het uitoefenen van het horecabedrijf op het adres Mr. D.U. 
Stikkerlaan 1 b in Winschoten voor Winschoter Honk- en Softbal Club. Het ontwerp ligt van 22 mei 2019 tot 
en met 3 juli 2019 ter inzage. 
 

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. 
 
  
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

mailto:info@gemeente-oldambt.nl

