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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 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
03/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Oudeweg 21, 9686 VA Beerta; 
04/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Raadhuisstraat 14, 9686 RH Beerta; 
05/06/2019, slopen woning incl. verwijderen asbest, Westerstraat 4 A, 9671 GK Winschoten; 
06/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 9, 9686 NH Beerta; 
06/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Parallelweg 37, 9686 SR Beerta; 
06/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Trekweg 27, 9674 GC Winschoten; 
06/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Plantsoenlaan 11, 9679 HA Scheemda; 
07/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 59, 9675 GC 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. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
31/05/2019, bouwen woning, St. Vitusholt 2

e
 laan tussen 37A en 39, 9674 AN Winschoten; 

31/05/2019, kappen es, Hoofdweg Oost 5A, 9944BV Nieuwolda; 
31/05/2019, gewijzigd uitvoeren schuur, Verlengde Ekamperweg 2, 9682 VG Oostwold; 
01/06/2019, kappen haagbeuk, Marterlaan 20, 9675 PJ Winschoten; 
03/06/2019, gebruiken agrarische bedrijfswoning als reguliere woning, Gereweg 8, 9681 TN Midwolda; 
06/06/2019, wijzigen gevel, Venne 119, 9671 EP 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: 
04/06/2019, bouwen zesentwintig woningen, Handelskade 5 t/m 13 (doorlopend), 9685 AN Blauwestad, Stelling 

2 t/m 8 (even), 9685 AR Blauwestad, Meerkade 1 t/m 9 (doorlopend), 9685 AS Blauwestad en 
Veste 1 t/m 7 (oneven), 9685 AT Blauwestad; 

04/06/2019, wijzigen gevel, A.J. Romijnweg 8, 9672 AH Winschoten; 
05/06/2019, kappen drie berken, 2

e
 Bovenpad 2 A, 9678 RK Westerlee; 

05/06/2019, kappen grove den, Hoethslaan 51 A, 9681 CL Midwolda; 
06/06/2019, plaatsen dakkapel, Kloosterlaan 43, 9675 JL Winschoten; 
06/06/2019, bouwen bedrijfsloods, Provincialeweg 2, 9677 TW Heiligerlee; 
06/06/2019, realiseren uitweg (legalisatie), Rembrandtlaan 9, 9671 CL Winschoten; 
06/06/2019, bouwen zes woningen, Scheldestraat 2, 4, 6, 12, 14 en 16, 9673 CG Winschoten; 
07/06/2019, bouwen woning en bijgebouw met overkapping, Scheepsmeter 13, 9685 CA Blauwestad. 
 
Rectificatie van publicatie 29/05/2019 verleende aanvraag: 
16/05/2019 nabij Hamrik 12 Bad Nieuweschans moet zijn Hamdijk 12 Bad Nieuweschans 
       
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. 
 
Meldingen Brandveilig gebruik (BB2012) 
 
De volgende meldingen brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen: 
03/06/2019, gebruiken boerderijschuur, Hoofdweg 11, 9687 PH Nieuw-Beerta; 
07/06/2019, gebruiken horecagelegenheid, Marktstraat 2, 9671 BN Winschoten. 
 
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:  
 
-Café Mokum, startmelding, Vissersdijk 2, 9671 EH Winschoten. 
 
Melding gesloten bodemenergiesysteem 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, 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, Brouwhuis 4, 9675 RK Winschoten. 
 
Kennisgeving ingevolge het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt, gelet op artikel 4.3 Besluit mobiel breken bouw en sloopafval, 
maken bekend dat een kennisgeving ingevolge het genoemde Besluit is ingediend door Eerens Sloopwerken 
BV. Het betreft een melding voor het mobiel breken van circa 3.500 ton gemengd puin op de locatie Johan 
Modastraat 5, 9671 CD Winschoten. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 28 juni 2019 
gedurende acht werkdagen. De melding, bijbehorende stukken en behandelingsbrief zijn in te zien bij het 
gemeentehuis te Winschoten. 
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Intrekking omgevingsvergunning (reguliere procedure) 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft besloten om, op verzoek van de 
vergunninghouder, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), gedeeltelijk in te trekken. Het besluit is op de hieronder vermelde datum verzonden: 
 
- Stadspolder 21, 9688 TL te Drieborg: het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets voor het houden van 370 stuks fokzeugen inclusief biggen en beren.  
 
Terinzagelegging  
Het besluit ligt vanaf 14 juni 2019 gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van 
de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na 
de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Oldambt. 
 
Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen, afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal 
worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel 
te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Gereweg 8, 9681 TN  Midwolda 
 
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 gebruiken van een (agrarische) 
bedrijfswoning als een reguliere woning, gebruikswijziging, op het perceel Gereweg 8, 9681 TN  Midwolda.  
 
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.  
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 juni 2019 gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden. 
Het project 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.1895.01OV0018-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te 
raadplegen. 
 
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.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Tijdelijke benoeming lid van de gemeenteraad 
 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
Oldambt, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat bij besluit van heden 
 
mevrouw G. (Grietje) Musch-Dijkhuis, wonende te Winschoten, 
 
met ingang van 26 juni 2019 is benoemd tot tijdelijk lid van de raad van de gemeente Oldambt.  
De benoeming geldt tot en met 15 oktober 2019.  
 
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het tijdelijk ontslag nemen wegens ziekte als lid 
van de raad van de gemeente Oldambt van de heer M.F. (Martin) Doornbos, wonende te Beerta. 
 
Openbare bekendmaking 
Wijziging Bijlage 2 behorende bij de ‘Regeling Beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente 
Oldambt 2016’ 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 21 mei 2019 besloten Bijlage 
2 behorende bij de ‘Regeling Beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016’ te wijzigen. 
Het wijzigingsbesluit treedt op de dag na bekendmaking in werking. 
 
Het wijzigingsbesluit is in te zien in het gemeentehuis in Winschoten. Tevens is het besluit gepubliceerd op 
overheid.nl. 
 
 
Voorontwerp wijzigingsplan ‘Nieuw Beerta, Hoofdweg 83’ 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het voorontwerp 
wijzigingsplan ‘Nieuw Beerta, Hoofdweg 83’ is vastgesteld. 
 
Door middel van het plan van wijziging wordt planologische medewerking verleend aan het vergroten van het 
bouwblok tot twee hectare voor de bouw van twee (kleine) windmolens en de toekomstige bouw van een jongveestal.  

 
Het voorontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen 
worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.  
 
Het voorontwerp wijzigingsplan 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.1895.01BP0001W08-0201. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.  
 
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken over het 
voorontwerp wijzigingsplan. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.  
 
Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster 
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
 
 

 
 

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 5 
 

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

 

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt  

Week 24  | 14 juni 2019 | nummer 24 

 

Voorontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad Nieuweschans 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat vanaf vrijdag 14 juni 2019 het voorontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad 
Nieuweschans gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. 
  
Wat houdt het plan in? 
Het Chw-bestemmingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan 
worden en vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 van kracht wordt). Het Chw-
bestemmingplan is als gebied opgenomen in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, 
welke op 20 november 2018 in werking is getreden. 
Het Chw-bestemmingsplan Bad Nieuweschans is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw-
bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd. 

Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een Chw-bestemmingsplan is dat een Chw-
bestemmingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een 
goede ruimtelijke ordening.   
  
Plangebied 
Het plangebied van dit Chw-bestemmingsplan betreft het hele dorp Bad Nieuweschans, van Oudezijl tot aan de 
A7. Het Chw-bestemmingsplan is een actualisatie van de huidige geldende bestemmingsplannen in Bad 
Nieuweschans.  
  
Procedure 
Iedereen kan het Chw-bestemmingsplan vanaf vrijdag 14 juni 2019 gedurende zes weken via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder ID-nummer NL.IMRO.1895.11BP0006-0201) inzien. Van het Chw-
bestemmingsplan is een publieksvriendelijke, leesbare versie gemaakt. Deze kunt u inzien via onze website 
www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsplan. 
  
Hoe kunt u reageren? 
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk een inspraakreactie indienen tegen het 
voorontwerp Chw-bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. 
Hiervoor kunt u opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0597) 48 20 00. 
 
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kolkenweg 9, Scheemda’ 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het wijzigingsplan 
‘Kolkenweg 9, Scheemda’ is vastgesteld. 
 
Door middel van het plan van wijziging wordt planologische medewerking verleend aan het wijzigen van een 
bouwblok van Kolkenweg 9 te Scheemda voor het veranderen van het bouwblok ten behoeve van het bouwen van 
stalruimte (winterstalling) voor Gallowayrunderen. 

 
Het wijzigingsplan ligt vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien 
in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen. Het 
wijzigingsplan is 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.1895.01BP0001W07-0401. Ook de 
planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.  
 
Diegenen die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om te reageren op het 
ontwerpplan is de mogelijkheid om gedurende zes weken vanaf de datum van terinzagelegging beroep tegen 
het wijzigingsplan in te stellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 AE 
Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
 
 

 
 

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 6 
 

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

 

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt  

Week 24  | 14 juni 2019 | nummer 24 

 

 
Het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling. Dan treedt het betreffende plan in ieder geval niet 
eerder in werking dan nadat een beslissing op dat verzoek is genomen. 
 
      
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 gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van twee containers aan de Esdoornlaan in Westerlee 

in de periode van 10 juni t/m 20 december 2019. 
- Wijzigingen in de  vergunning voor het evenement ‘Open NK Beach Soccer Blauwestad’ 21 t/m 23 juni 

2019: minimaal 3 EHBO’ers wordt 1 verpleegkundige en een EHBO’er. Daarnaast komt er tijdens het 
evenement een dubbelzijdig parkeerverbod op een gedeelte van de Hoofdweg in Midwolda. 

- Bevestiging van de melding van het houden van het 10 jarig bestaan van de band Alloway in het 
rozenpaviljoen, Parklaan 1A te Winschoten op zaterdag 8 juni 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 
20.00 uur tot 24.00 uur. 

- Vergunning voor het houden van de Winschoter Pinkstermarkt op het industrieterrein De Rensel, 
Industrieweg en Havenkade-West in Winschoten op 10 juni 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

- Vergunning voor het houden van de zeilwedstrijd ‘WSC Regatter’ op het Oldambtmeer in Midwolda op 15 
juni 2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur. 

- Bevestiging van de melding van het houden van een kampioensrit met bolderkar door Oostwold  op 8 juni 
2019 van 14.30 uur tot 15.30 uur. 

- Bevestiging van het houden van een zomerconcert op het Vredenhovenplein te Scheemda op 11 juli 2019 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

- Ontheffing geluidshinder voor een besloten optreden aan de Hoofdweg 11 te Nieuw Beerta op 14 augustus 
2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur. 

- Geen bezwaar voor het houden van de recreatieve fietstocht ‘ Pannenkoekentocht’ door de gemeente 
Oldambt op 24 augustus 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van salonwagens van kermisexploitanten op de parkeerplaats aan de 
Bovenburen te Winschoten gedurende de periode van 7 juli t/m 15 juli 2019. 

- Vergunning voor het houden van het ‘Kinderkamp Nieuw Scheemda / ’t Waar’ op Sportpark Oldambt, 
Hamrikkerweg 55 A te Nieuw Scheemda van 15 juli t/m 19 juli 2019. 

- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Beachvolleybal’ op het Marktplein in Winschoten op 6 juli 
2019 van 12.00 uur tot 21.00 uur en op 7 juli 2019 van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

- Vergunning voor het concert ‘Overstag Wereldmuziek’ in de muziekkoepel, Voorstraat te Bad 
Nieuweschans op 18 augustus 2019 van 11.00 uur tot 12.30 uur. 
 

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 17 juni 2019 
 
De gemeenteraad vergadert op maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur in Halte Democratie, 

Havenkade-west 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.  

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:  

 

  

1 

 

Opening van de vergadering. 

 

2 

 

Vaststellen van de agenda. 

 

3 

 

Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad. 

 

3.a 

 

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2019. 

 

3.b 

 

Actualiseren toezeggingenlijst raad. 

 

4 

 

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen. 

 

5 

 

Mededelingen. 

 

6 

 

Ingekomen stukken 

 

7 

 

Vragenuurtje raad. 

 

8 

 

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat. 

 

8.a 

 

Raadsvoorstel inzake verantwoording fractievergoedingen 2018.   

8.b 

 

Verlenging van het tijdelijk raadslidmaatschap van mevrouw Grietje Musch-

Dijkhuis als vervanger van raadslid de heer Martin Doornbos. 

 

8.c 

 

Raadsvoorstel inzake ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Swagerman 

 

8.d 

 

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten. 

 

9 

 

Onderwerpen ter besluitvorming met debat. 

 

9.a 

 

Raadsvoorstel inzake Jaarrekening en jaarverslag 2018.  

9.b 

 

Raadsvoorstel inzake 1e BBR 2019.  

9.c 

 

Raadsvoorstel inzake deelname zonnepark Sunbrouck.  

9.d Raadsvoorstel inzake Zonneweide Finsterwolde.  
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9.e 

 

Raadsvoorstel inzake jaarrekening en begroting Volkskredietbank. 

 

9.f 

 

Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering 2018.  

9.g 

 

Raadsvoorstel inzake wijziging GR GGD.  

9.h 

 

Raadsvoorstel inzake zienswijze conceptbegroting SOZOG 2020.  

 

9.i 

 

Raadsvoorstel inzake gebiedsgericht werken. 

 

9.j 

 

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten. 

 

10 

 

Sluiting van de vergadering. 

U kunt inspreken op punten die op de agenda staan, 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. 

 

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. 

 

De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl 
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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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