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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: 
20/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, v. Speykstraat 52, 9675 BZ 

Winschoten; 
20/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Julianastraat 57, 9686 NM Beerta; 
20/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdstraat 9, 9682 PJ Oostwold. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
13/09/2019, gemeente Oldambt, bouwen woning, Kievit 9, 9685 CD Blauwestad; 
16/09/2019, gemeente Oldambt, kappen twee dennen, Elandhof 16, 9675 JH Winschoten; 
16/09/2019, gemeente Oldambt, realiseren bedrijfswoning, Watertorenstraat 20, 9671 LJ Winschoten; 
16/09/2019, gemeente Oldambt, realiseren gastenverblijven en bijeenkomstruimte met beperkte horeca, 

Langeweg 2, 9944 CC Nieuwolda; 
17/09/2019, gemeente Oldambt, bouwen woning, Scheepsmeter 6, 9685 CA Blauwestad; 
17/09/2019, gemeente Oldambt, kappen boom, Parklaan 154, 9675 AG Winschoten; 
18/09/2019, gemeente Oldambt, kappen es, Rosa Caninalaan 49, 9674 EC Winschoten; 
18/09/2019, gemeente Oldambt, bouwen woning, Veenweg 28, 9678 TL Westerlee; 
18/09/2019, gemeente Oldambt, bouwen fiets- en voetgangersbrug ‘Pieter Smit-brug’ over o.a. het 

Winschoterdiep en de Rijksweg A7, van de kruising Stadspark met de Hoorntjesweg, Winschoten 
naar de Bovist, Blauwestad; 

19/09/2019, gemeente Oldambt, vergroten woning met een garage, Maasstraat 40, 9673 CV Winschoten; 
19/09/2019, gemeente Oldambt, kappen gewone vleugelnoot, nabij Molenhornstraat 18, 9671 KT Winschoten; 
19/09/2019, gemeente Oldambt, kappen spar, Elandhof 71, 9675 JE Winschoten; 
19/09/2019, gemeente Oldambt, kappen drie berken en een esdoorn, Poortstraat 16, 9671 EB Winschoten; 
20/09/2019, gemeente Oldambt, kappen iep, Vossenkamp 29, 9675 KA 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: 
18/09/2019, Gemeente Oldambt, gebruiken winkelruimte voor wonen, Pottebakkerstraat 27, 9671 LD 

Winschoten; 
20/09/2019, Gemeente Oldambt, realiseren B&B en edelsmederij, Hoofdstraat 97, 9686 VG Beerta; 
20/09/2019, Gemeente Oldambt, plaatsen zonnepanelen, Wilhelminalaan 9, 9682 PC Oostwold; 
20/09/2019, Gemeente Oldambt, gebruiken bedrijfswoning als reguliere woning, Hongerige Wolf 14, 9684 TJ 

Finsterwolde. 
       
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: 
-16/09/2019, Gemeente Oldambt, gebruiken gastenverblijven en bijeenkomstruimte, Langeweg 2,  
9944 CC Nieuwolda. 
 
 
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:  
- Munnekeveen V.O.F., uitbreiding met windmolens, Gemeente Oldambt, Provincialeweg 12, 9944 TB 

Nieuwolda; 
- Mevr. L. Schuster, oprichten inrichting, Gemeente Oldambt, Vissersdijk 2, 9671 EH Winschoten; 
Droginet BV, oprichten inrichting, Gemeente Oldambt, Industrieweg 15, 9672 AP Winschoten. 
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Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure – Dollardweg 1A en 4, 9681 DA  
Midwolda (milieu) 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten 
van een inrichting bedoeld voor het inzamelen, opslaan, sorteren en verwerken van afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten en EPS, op de percelen, Gemeente Oldambt, Dollardweg 1A en 4, 9681 DA  
Midwolda. 
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 september 2019, conform artikel 
6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de 
openingstijden. 
 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 4 juli 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. 
 
 
Besluit Omgevingsvergunning, Papierbaan 16-22, 9672 BH  Winschoten 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor Het uitbreiden 
met twee bedrijfsloodsen en het realiseren van een overkapping op het perceel Papierbaan 16-22, 9672 BH  
Winschoten. 
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 september 2019, conform artikel 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de 
openingstijden. 
 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 6 juni 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. 
 
Intrekken omgevingsvergunningen  
 
Op 4 september 2019 is de volgende omgevingsvergunning ingetrokken: 

-        intrekken omgevingsvergunning voor de percelen Hoofdweg 20B2 t/m 20B21 te   
Midwolda. Deze omgevingsvergunning is op 22 november 2006 onder nummer 2006.082 
afgegeven voor het oprichten van recreatiewoningen.. 

 
 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken. 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Agenda Cie BMR-SWI  
 

De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & 

Samenleving, Werk en Inkomen vindt plaats op maandag 30 september 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 

 

Raadsvoorstel inzake Vvgb Zonneweide Finsterwolde.  

 

5 

 

Raadsvoorstel inzake Aanpassing GR Afeer en meerjarenraming begroting Afeer.  

 

6 

 

Raadsvoorstel inzake Vroegsignalering als publieke taak. 

 

7 

 

Raadsvoorstel inzake Buurtbemiddeling.  

 

8 

 

Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan 'Scheemda-Eextahaven, Haven noord- 

en zuidzijde, Scheemder Hoogte en Halteweg.  

 

9 

 

Mededelingen. 

 

10 

 

Voortgang diverse projecten 

 

10.a 

 

Poort van Winschoten. 

 

10.b 

 

Brede School Scheemda. 

 

10.c 

 

Versterkingsopgave. 

 

11 

 

Rondvraag. 

 

12 

 

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 
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vergadering van afwijken. 

 

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 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.  
 
 
 

mailto:info@gemeente-oldambt.nl

