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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: 
10/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Heemskerkstraat 14, 9675 BL 

Winschoten; 
10/09/2019, Gemeente Oldambt, slopen schuur,  Hoofdstraat 98, 9686 PB Beerta; 
11/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, J. Palsweg 16, 9684 BL 

Finsterwolde; 
11/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Gouden Regenlaan 25, 9674 CK 

Winschoten; 
11/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Piekeniersweg 18, 9677 PW 

Heiligerlee; 
12/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen ‘zwerfasbest’, achter H.J. Siemonsstraat 33 t/m 37, 9684 CN 

Finsterwolde, kadastraal FSW H 1942; 
12/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Heuvelstraat 94, 9673 BD 

Winschoten; 
12/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, P. van Dijkstraat 1, 9672 AJ 

Winschoten; 
12/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Bunderweg 5, 9693 BP Bad 

Nieuweschans. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
06/09/2019, gemeente Oldambt, realiseren stokerij en slijterij, Kromme Elleboog 22, 9682 XH Oostwold; 
09/09/2019, gemeente Oldambt, gewijzigd uitvoeren zes woningen, Scheldestraat 2, 4, 6, 12, 14, 18, 9673 CG 

Winschoten; 
09/09/2019, gemeente Oldambt, verbouwen sporthal en plaatsen zonnepanelen, Torum 17, 9679 CL 

Scheemda; 
09/09/2019, gemeente Oldambt, realiseren tijdelijke grondopslag, schiereiland Vintenberg, Blauwestad, MDA M 

598; 
09/09/2019, gemeente Oldambt, tijdelijk plaatsen reclamebord, Noordereinde, Blauwestad; 
09/09/2019, gemeente Oldambt, bouwen woning, Misthoorn 29, 9685 CE Blauwestad; 
10/09/2019, gemeente Oldambt, kappen drie haagbeuken, Donellenlaan 21-29, 9679 CC Scheemda; 
10/09/2019, gemeente Oldambt, kappen twee bomen, Blijhamsterweg 98, 9672 XA Winschoten; 
10/09/2019, gemeente Oldambt, kappen twee haagbeuken, Laan 1509 42, 9679 CX Scheemda; 

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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10/09/2019, gemeente Oldambt, bouwen carport, J.A. Koningstraat 2, 9672 AD Winschoten; 
10/09/2019, gemeente Oldambt, milieuneutraal wijzigen inrichting, Hoofdstraat 34, 9693 AH Bad 

Nieuweschans; 
11/09/2019, gemeente Oldambt, kappen es, Rosa Caninalaan 47, 9674 EC Winschoten; 
12/09/2019, gemeente Oldambt, kappen kastanje, Elzenlaan 24, 9674 BR Winschoten; 
12/09/2019, gemeente Oldambt, tijdelijk plaatsen woonunit, Hoethslaan 29, 9677 PT Heiligerlee; 
12/09/2019, gemeente Oldambt, plaatsen drie kleine windmolens (as-hoogte 15 meter), Provincialeweg 12, 

9944 TB Nieuwolda; 
13/09/2019, gemeente Oldambt, plaatsen zonnepanelen, Hoofdweg 2, 9687 PL Nieuw Beerta; 
13/09/2019, gemeente Oldambt, kappen vijf eiken, nabij Hoofdstraat 41, 9693 AE Bad Nieuweschans en H.F. 

Dresselhuisstraat 1 A, 9693 AK Bad Nieuweschans. 
 
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. 
 
Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
13/09/2019, Gemeente Oldambt, herbouwen bedrijfspand (worstenmakerij), Papierbaan 57, 9672 BG 

Winschoten, kadastraal WST I 360; 
13/09/2019, Gemeente Oldambt, bouwen geitenstal + beperkte milieutoets m.e.r.-beoordeling voor het houden 

van dieren, Emergoweg 1, 9678 TJ Westerlee. 
       
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 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, Gemeente Oldambt, St. Vitusholt 5

e
 laan 4, 9674 AV 

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:  
- Emballagefabriek H. Post B.V., veranderingsmelding, Gemeente Oldambt, Veenweg 1 A, 9684 AT 

Finsterwolde; 
- Slagerij Hofman, melding i.v.m. herbouw, Gemeente Oldambt, Papierbaan 57, 9672 BG Winschoten. 
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Besluit m.e.r.-beoordeling Emergoweg 1, Westerlee 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij een beslissing hebben 
genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het uitbreiden van een geitenhouderij met een nieuwe 
stal, aan de Emergoweg 1 te Westerlee, Gemeente Oldambt. 
 
De beoogde activiteit (het uitbreiden van een geitenhouderij) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het 
Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze 
uitbreiding is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van 
een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde m.e.r.-beoordeling. 
 
Terinzagelegging 
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 19 september 2019, gedurende zes weken tijdens 
kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten. 
 
Vervolgprocedure 
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een 
belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen 
hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan 
het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen; zoals de procedure voor een bestemmingsplan of 
omgevingsvergunning. 
 
Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de heer Van Driesum 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 een hoogwerker voor de panden Langestraat 15, 17 en 19 te Winschoten 

in de periode 16 tot en met 20 september 2019; 
- Vergunning voor de verkoop van metworsten in de plaatsen Oostwold, Midwolda en in de polders bij 

Nieuwolda op 9 oktober 2019. 
- Vergunning voor de verkoop van broodbollen in de plaats Westerlee in de periode 7 tot en met 11 oktober 

2019. 
- Bevestiging van het houden van een spooktocht in en om de sportvelden van Voetbalvereniging BNC en in 

het bosgebied achter de Klinkerweg te Finsterwolde op 23 oktober 2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur. 
- Ontheffing voor het plaatsen van een aantal kerstbomen in de plaats Scheemda in de maand december. 
- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Dickens Day Beerta’ in de plaats Beerta op 15 december 

2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur (voorafgaand aan het evenement op 14 december 2019 een fakkeloptocht 
van 17.00 uur tot 21.00 uur). 

- Vergunning voor de verkoop van oliebollen in de plaatsen Oostwold, Midwolda en in de polders bij 
Nieuwolda op 30 december 2019. 

- Vergunning innemen standplaats met een mobiel onderzoekscentrum ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de plaatsen Scheemda (Vredenhovenplein), Bad Nieuweschans 
(bij OBS Houwingahamschool), Beerta (bij De Tjamme) en Winschoten (bij de Tramwerkplaats) in de 
periode december 2019 tot en met juli 2020. 
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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. 
 
 
Vergadering gemeenteraad  
 
De gemeenteraad vergadert op maandag 23 september 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 besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 juli 2019 en 9 juli 2019. 

 

3.b 

 

Actualiseren toezeggingenlijst raad. 

 

4 

 

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen. 

 

5 

 

Mededelingen. 

 

6 

 

Ingekomen stukken raad 2019-09-23.  

 

7 

 

Vragenuurtje raad. 

 

8 

 

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat. 

 

8.a 

 

Raadsvoorstel inzake benoeming raadscommissielid.  

8.b 

 

Raadsvoorstel inzake Benoeming Raad van Toezicht SOOOG.  

 

8.c 

 

Raadsvoorstel inzake Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023.  

8.d 

 

Raadsvoorstel inzake Verordening Jeugdhulp gemeente Oldambt 2019.   

 

8.e 

 

Raadsvoorstel inzake Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen.  

 

8.f Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten. 
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9 

 

Onderwerpen ter besluitvorming met debat 

 

9.a 

 

Raadsvoorstel inzake vaststelling startdocument RES-Groningen.  

 

9.b 

 

Herstelplan financiën. 

Opiniërende behandeling door de raad. 

 

9.c 

 

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. 

 

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 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 
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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

