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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: 
20/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Abel Tasmanstraat 126, 9675 BH Winschoten; 
20/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Karspellaan 12, 9943 PL Nieuw Scheemda; 
21/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Essenlaan 42 t/m 46, 9678 RZ Westerlee; 
22/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Spaarnestraat 6, 9673 AT Winschoten; 
23/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Anne Frankweg 17 en 19, 9684 BR Finsterwolde; 
24/05/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 9, 9686 NH Beerta. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
18/05/2019, kappen dennenboom, Beverhof 29, 9675 NH Winschoten; 
20/05/2019, bouwen woning, Misthoorn 41, 9685 CB Blauwestad; 
20/05/2019, plaatsen ledscherm, Beertsterweg (bij reclamemast), Winschoten, WST I 698; 
21/05/2019, bouwen woning, Veenweg 28, 9678 TL Westerlee; 
21/05/2019, bouwen schuur, Veenweg 28, 9678 TL Westerlee; 
21/05/2019, realiseren kledingatelier, Engelstilstraat 20, 9671 JH Winschoten; 
22/05/2019, kappen boom, Zaanstraat 48, 9673 CC Winschoten; 
23/05/2019, tijdelijk plaatsen stacaravan, Grutto 34, 9685 AH 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. 
 

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: 
21/05/2019, bouwen vier twee-onder-één kap woningen, H.J. Siemonsstraat 54 t/m 60, 9684 CT Finsterwolde; 
21/05/2019, bouwen vier huurwoningen, H. Schwertmannweg 2 t/m 8, 9684 BB Finsterwolde; 
21/05/2019, bouwen garage, Hoofdweg 156, 9678 PR Westerlee; 
22/05/2019, kappen drie dennen en twee elzen, Zaagmolenlaan 23, 9679 EH Scheemda; 
22/05/2019, kappen dennenboom, Scheemdermeersterweg 35, 9679 TP Scheemda; 
22/05/2019, kappen esdoorn, Hoofdstraat 16, 9693 AG Bad Nieuweschans; 
22/05/2019, kappen Japanse kersenbloesemboom, Watertorenstraat 14, 9671 LJ Winschoten; 
23/05/2019, bouwen woning en realiseren uitweg, Anholt 38, 9685 HB Blauwestad; 
23/05/2019, bouwen fietsenschuur en overkapping, Molenlaan 24, 9687 PR Nieuw Beerta. 
       
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:  
 
- Mts. Bosma, Kerkeweg 4, 9944 BJ Nieuwolda, veranderen bedrijf; 
- Ubbo Emmius, Bovenburen 76, 9675 HH Winschoten, oprichten school; 
- Starke-Hofman B.V., Weg Finsterwolderhamrik 14, 9684TC Finsterwolde, oprichten bedrijf 
 
 
Geweigerde aanvragen omgevingsvergunning  
 
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden: 
- 22/05/2019, aanleg uitweg Vossenkamp 160, 9675 KN Winschoten; 
- 24/05/2019, bouwen melkgeitenstal, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten. 
 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de 
aanvrager. 
 
 
Besluit met maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften met 
betrekking tot geluid hebben opgelegd op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer aan Jongbloed 
Houtconstructies B.V., J.A. Koningstraat 10, 9672 AD te Winschoten.  
 
Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 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. 
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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: 
 
- Bevestiging van de melding van het houden van een kampioensrit door Midwolda op 25 mei 2019 van 15.00 

uur tot 17.00 uur. 
- Ontheffing voor geluidshinder bij de voetbalvereniging MOVV, Niesoordlaan 68 te Midwolda op 29 juni 2019 

van 19.00 uur tot 23.30 uur. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 3 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 3 reclame-

driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van de jaarmarkt in Heiligerlee van 27 mei 2019 t/m 2 juni  2019. 

- Bevestiging van de melding van het houden van een kampioensrit door Oostwold op 25 mei 2019 van 11.00 
uur tot 12.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur.. 

- Vergunning voor het houden van het Sportgala Drieborg in de periode 29 mei 2019 tot en met 1 juni 2019 
op Sportpark Lubbert Bruins, Oudeweg 2, Drieborg. 

- Bevestiging van de melding van het houden van een kofferbaksale op 1 juni 2019 aan de Hoofdstraat 41, 
Bad Nieuweschans. 

- Ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet in het MFC ‘ Kloosterholt’, Nassaulaan 32 
te Heiligerlee op 24 mei 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 7reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten en 3 reclame-
driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar ten behoeve van Vermeulen Steen Hout van 24 mei 2019  t/m 6 
juni 2019. 
 

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. 
 
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hoofdweg-oost 6 Nieuwolda’ 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt  bekend dat de gemeenteraad 
van Oldambt bij besluit van 20 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hoofdweg-oost 6 
Nieuwolda’gewijzigd heeft vastgesteld.  
 
Het doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken dat er ruimte komt om een koel- en bewaarloods voor 
uien en aardappelen te realiseren. Het nu ter plaatse geldende bestemmingsplan geeft voor de locatie ‘wonen’ 
en ‘agrarisch met waarden’. Om de bewaarloods mogelijk te maken wordt de bestemming ‘agrarisch bedrijf’. De 
gewijzigde vaststelling betreft dat er een sloopvergunningstelsel voor karakteristieke panden is opgenomen, het 
toevoegen van een regel dat er overeenkomstig het erfinrichtingsplan wordt gebouwd en de definities van 
‘karakteristieke hoofdvorm’ en ‘voorziening’ zijn toegevoegd.  
 
Het besluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen, tijdens openingstijden, vanaf 31 mei 2019 
gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Oldambt. Het bestemmingsplan is ook digitaal 
beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te 
vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01BP0010-0401. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te 
raadplegen.  
 
Beroep 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage door:  

- een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig 
artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tot de gemeenteraad te wenden;  

 
Inwerkingtreding bestemmingsplan  
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een 
ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het 
indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
 
Agenda Cie BMR/SWI 
 
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & 
Samenleving, Werk en Inkomen vindt plaats op maandag 3 juni 2019 om 20.00 uur in Halte 
Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van 
harte welkom deze vergadering bij te wonen.  
Er is dus geen aparte vergadering van de commissie SWI. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt:  

 

 
  
1 
 

Opening. 
 

2 
 

Vaststellen agenda. 
 

3 
 

Vrije inspraak voor medeburgers. 
 

4 
 

Presentatie inzake stand van zaken peuterwerk. 
Deze presentatie wordt gegeven door directeur Thea Hooijer van Stichting Peuterwerk. 
 

5 
 

Raadsvoorstel inzake deelname zonnepark Sunbrouck. (3274-2019) 
 

6 
 

Raadsvoorstel inzake Zonneweide Finsterwolde. (19049-2019) 
 

7 
 

Raadsvoorstel inzake jaarrekening en begroting Volkskredietbank. (14113-2019) 
 

8 
 

Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering 2018. (17599-2019) 
 

9 
 

Raadsvoorstel inzake wijziging GR GGD. (20666-2019) 
 

10 
 

Raadsvoorstel inzake zienswijze conceptbegroting SOZOG 2020. (15533-2019) 
 

11 
 

Mededelingen. 
 

12 
 

Voortgang diverse projecten 
 

12.a 
 

Poort van Winschoten. 
 

12.b 
 

Brede School Scheemda. 
 

12.c 
 

Versterkingsopgave. 
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13 
 

Rondvraag. 
 

14 
 

Sluiting van de vergadering. 
U kunt 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 die zowel voor een commissievergadering als voor een raadsvergadering 
worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij de commissievergadering. 
Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf 
minuten het woord en verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers 
als er meer dan zes insprekers per vergadering zijn. De commissie kan hier ter 
vergadering van afwijken. 
 
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de secretaris van 
de commissies, mevrouw Heidi Drijfhout,  telefoon 0597 - 48 20 14. U kunt ook mailen: 
griffie@gemeente-oldambt.nl, graag onder vermelding van het onderwerp/agendapunt. 
 
De vergaderstukken worden gepubliceerd via www.gemeente-
oldambt.nl/gemeenteraad. 
 
De vergaderingen zijn live en na afloop te beluisteren 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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