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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): 
29/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Julianastraat 65, 9686 NM Beerta; 
30/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Bunderweg 3, 9693 BP Bad Nieuweschans; 
30/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 32, 9693 BN Bad Nieuweschans; 
31/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Langakkerschans 4, 9693 AV Bad Nieuweschans; 
31/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Beukenlaan 44, 9674 CD Winschoten; 
05/08/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, J. Hakenweg 3, 9684 BM Finsterwolde; 
09/08/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Zamenhofstraat 3, 9693 AT Bad Nieuweschans; 
12/08/2019, verwijderen asbesthoudende platen, Acacialaan 33 & 35, 9674 AB Winschoten; 
13/08/2019, verwijderen kozijn/etalageruit, Synagogepassage 4-6, 9671 EC Winschoten; 
15/08/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Langeweg 22, 9679 HP Scheemda; 
19/08/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 11, 9682 SB Oostwold; 
19/08/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Clingeweg 2 A, 9681 EC Midwolda; 
23/08/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Dr. Oortwijn Botjeslaan 9, 9681 GA 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. 
 

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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Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
29/07/2019, realiseren aanbouw, Hoofdstraat 305, 9686 PD Beerta; 
30/07/2019, realiseren Bed & Breakfast & edelsmederij en geven workshops, Hoofdstraat 97, 9686 VG Beerta; 
30/07/2019, realiseren uitweg, Christiaan Eberhardstraat 2, 9693 BJ Bad Nieuweschans; 
31/07/2019, veranderen bestemming/gebruik naar wonen, Kanaalweg 2, 9681 BL Midwolda; 
02/08/2019, plaatsen dakkapel en bouwen garage, Dijkmeijerslaan 5, 9681 EA Finsterwolde; 
03/08/2019, kappen notenboom, eikenboom en twee dennen, Beatrixstraat 7, 9682 SB Oostwold; 
05/08/2019, vervangen reclame-uitingen, Burg. Schönfeldplein 29, 9671 CA Winschoten; 
07/08/2019, plaatsen schutting, Anholt 45, 9685 HC Blauwestad; 
07/08/2019, plaatsen informatieborden, Koopsdrift, J.F. Viëtorstraat, Wittevrouwenstraat, Kleine Bosstraat & 

Moushörndrift, Winschoten; 
07/08/2019, gebruiken winkelruimte voor wonen, Pottebakkerstraat 27, 9671 LD Winschoten; 
08/08/2019, kappen vijf essen, H.R. Remmersweg, Ganzedijk, kadastraal FSW A 2055; 
09/08/2019, plaatsen zonnepanelen, Molenlaan 22, 9687 PR Midwolda; 
09/08/2019, kappen twee naaldbomen, Achterweg 30, 9693 CT Bad Nieuweschans; 
09/08/2019, vervangen reclame-uitingen, Hoofdweg 215 B, 9681 AE Midwolda; 
09/08/2019, aanbrengen reclamebord, Venne 1 B, 9671 DA Winschoten; 
12/08/2019, bouwen bijgebouw, Kromme-elleboog 40, 9684 XB Finsterwolde; 
12/08/2019, tijdelijk plaatsen woonunit, Hoethslaan 29, 9677 PT Heiligerlee; 
13/08/2019, plaatsen zonnepanelen, Kerkhoflaan 17, 9687 PX Nieuw Beerta; 
13/08/2019, plaatsen zonne-energiesystemen, H.M. Brouwerstraat 1, 9672 AG Winschoten; 
13/08/2019, realiseren gevelwijziging, Synagoge-passage 4-6, 9671 EC Winschoten; 
14/08/2019, kappen boom, Wethouder G. Mulderstraat 17, 9686 RR Beerta; 
15/08/2019, aanbrengen erfverharding/realiseren buitenopslag, Veenweg 1, 9684 AT Finsterwolde; 
15/08/2019, plaatsen hekwerk, nabij Zuiderveen 17 A, 9674 HA Winschoten, kadastraal WST K 225; 
15/08/2019, plaatsen hekwerk, nabij Zuiderveen 17 A, 9674 HA Winschoten, kadastraal WST K 14; 
15/08/2019, tijdelijk plaatsen woonunit, naast Nieuweweg 86 (88), 9682 VN Oostwold, kadastraal MWD M 1752; 
15/08/2019, kappen twaalf bomen, bosplantsoen & bosschage langs het Winschoterdiep, het Stadspark en de 

Hoorntjesweg, Winschoten, kadastraal WST A 4464; 
15/08/2019, kappen es, Burg. Mr. H.J. Engelkensstraat 50, 9671 LN Winschoten; 
15/08/2019, realiseren twee uitwegen, J.P. Riedelstraat 11-57, Winschoten; 
18/08/2019, kappen eik en berk, Verlengde Hoofdstraat 5, 9683 AB Bad Nieuweschans; 
20/08/2019, brandveilig gebruiken onderwijsgebouw met kinderopvang, Merelstraat 3, 9679 JE Scheemda; 
20/08/2019, kappen naaldboom, Dr. Oortwijn Botjeslaan 168, 9681 GJ Midwolda; 
21/08/2019, kappen naaldboom, Nieuweweg 4, 9684 VC Finsterwolde. 
 
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 aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
30/07/2019, knotten wilg, Hoofdweg Oost 5 A, 9944 BV Nieuwolda; 
31/07/2019, kappen lariks, Kromme-elleboog 17, 9684 XA Finsterwolde; 
31/07/2019, kappen drie esdoorns, J.A. Koningstraat 2, 9672 AD Winschoten; 
02/08/2019, bouwen weegbrug en milieu-neutraal veranderen inrichting, Polderweg 25 A, 9682 XS Oostwold; 
02/08/2019, plaatsen dakkapel, Scheemdermeersterweg 13, 9679 TP Scheemda; 
05/08/2019, gebruiken bedrijfwoning als reguliere woning, Zuiderveen 17, 9674 HA Winschoten; 
05/08/2019, realiseren uitweg, Bunderweg 23, 9693 BR Bad Nieuweschans; 
06/08/2019, kappen kronkelwilg, Hoofdstraat 307, 9686 PD Beerta; 
06/08/2019, kappen kastanje, Karel Doormanlaan 140, 9675 CK Winschoten; 
06/08/2019, kappen els, Otterlaan 105, 9675 LV Winschoten; 
06/08/2019, verbouwen/uitbreiden uitvaartcentrum, Acacialaan 61, 9674 AB Winschoten; 
06/08/2019, plaatsen kleine windmolen, D.H. Vinkersweg 1, 9678 TG Westerlee; 
08/08/2019, kappen negen bomen, nabij Hogeweg 46, Scheemda, kadastraal SDA I 865; 
08/08/2019, kappen drie essen, Hoofdweg 11, 9684 CA Finsterwolde; 
08/08/2019, kappen trompetboom, Wezellaan 180, 9675 LL Winschoten; 
15/08/2019, plaatsen zonnepanelen, Kerkhoflaan 17, 9687 PX Nieuw Beerta; 
15/08/2019, kappen negenentwintig bomen (zomereiken en essen), Winschoterdiep 9, 9679 TS Scheemda; 
16/08/2019, realiseren twee bedrijfsloodsen en een overkapping, Papierbaan 16-22, 9672 BH Winschoten; 
19/08/2019, plaatsen dakkapel en bouwen garage, Dijkmeijerslaan 5, 9681 EA Finsterwolde; 
20/08/2019, bouwen carport-schuur, Gersteveld 2, 9681 GL Midwolda; 
21/08/2019, bouwen woning, Cantharel 19, 9685 EA Blauwestad; 
21/08/2019, vervangen reclame-uitingen, Burg. Schönfeldplein 29, 9671 CA Winschoten; 
22/08/2019, vervangen reclame-uitingen, Hoofdweg 215B, 9681 AE Midwolda; 
26/09/2019, kappen vijf populieren en een wilg, Papierbaan 50, 9672 BH 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. 
 
 
Ingetrokken omgevingsvergunningen 
 
Op 22 augustus 2019 is de volgende omgevingsvergunning ingetrokken: 

-        intrekken omgevingsvergunning voor de percelen Nieuweweg 11A t/m 11D te  Oostwold. 
Deze omgevingsvergunning is op 12 februari 2007 onder nummer 2006.152 afgegeven voor het 
oprichten van sanitaire voorzieningen en het plaatsen van 4 blokhutten t.b.v. een trekkerscamping. 
Deze vergunning wordt gedeeltelijk ingetrokken, namelijk voor wat betreft de blokhutten met de 
adressen Nieuweweg 11B, 11C en 11D te Oostwold 
 

 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken. 
 
Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden: 
- 08/08/2019, kappen plataan, Scheldestraat 16, 9673 CG Winschoten. 

 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de 
aanvrager. 



 
 
 

 
 

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 4 
 

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

 

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt  

Week 35  | 28 augustus 2019 | nummer 35 

 

 
 
 
 
 
 
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvragen 
de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken: 
- Het bouwen van een kapschuur, Zuiderveen 44, 9673 TB Winschoten. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 september 2019. 
- Het bouwen van een kapschuur, Stationsstraat (ongenummerd), 9679 EG Scheemda. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 september 2019. 
 
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:  
 
- Stal Concordia, veranderingsmelding (bouw kapschuur), Stationsstraat 98, 9679 EG Scheemda; 
- B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V., veranderingsmelding (uitbreiding), Zuiderveen 44, 9673 TB 

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 20 augustus 2019 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  20 augustus 2019. 

http://www.wetten.nl/
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Ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwolda, de Kamp, Nieuw Scheemda en ’t Waar’ 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Nieuwolda, de Kamp, Nieuw Scheemda en ‘t Waar’ is vastgesteld. Het betreft de actualisatie 
van de nu geldende bestemmingsplannen. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 29 augustus 2019 tot en met 9 oktober 2019 ter inzage. De stukken 
kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden 
verkregen.  
 
Het ontwerp 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.1895.13BP0005-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.  
 
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een zienswijze indienen over het ontwerp 
bestemmingsplan. 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 zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster 
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00. 
 
 
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 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 braderie in de haven van Midwolda van 19 augustus t/m 25 augustus  2019. 

- Vergunning voor de Sinterklaasintocht in Bad Nieuweschans op 23 november 2019 van 13.00 uur tot 16.30 
uur. 

- Vergunning voor de muzikale rondgang van muziekvereniging Prins Hendrik door Heiligerlee op 3 
september 2019 van 18.00 uur tot 20.30 uur. 

- Bevestiging van het houden van een buurtbarbecue op het plantsoen ter hoogte van Burgemeester 
Schönfeldsingel 6 in Winschoten op 24 augustus 2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur. 

- Vergunning voor het evenement ‘Kinderboekenweek in de Torenstraat’ in de Torenstraat te Winschoten op 
4 oktober 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

- Vergunning voor het innemen van een standplaats met een wagen voor de verkoop van hotdogs, rookworst, 
gehaktballen, patat, snacks, ijs, chips, snoep, koffie, thee en frisdrank aan de Noordrand Blauwestad te 
Midwolda voor de zomerseizoenen 2020-2024 van 1 april t/m 1 oktober. 

- Bevestiging van het houden van een Openluchtdienst in de tuin van de Pastorie in Oostwold op 15 
september 2019 van 15.00 uur tot 16.45 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. 

http://www.ruimtelijkeplannen.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.  
 
 
 

mailto:info@gemeente-oldambt.nl

