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Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
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MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de corona-
maatregelen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente 
Eemsdelta.

Aangepaste dienstverlening: wij werken alleen op afspraak
Wij werken alleen op afspraak. Het is niet mogelijk om zonder afspraak één van 
de gemeentehuizen binnen te lopen. We houden onze normale
openingstijden aan:
- maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur;
- vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Delfzijl Kindcentrum Noord’

De gemeenteraad van de gemeente 
Eemsdelta heeft in zijn vergadering van 17 
februari 2021 het bestemmingsplan 
“Delfzijl – Kindcentrum Noord” gewijzigd 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan regelt 
de realisatie van een Kindcentrum op een 
deel van het  terrein dat op dit moment in 
gebruik is als plantsoen (De Wending). 
Op deze plek nabij het centrumgebied 
van Delfzijl Noord worden daarmee 
winkels, zorg, maatschappelijke voorzie-
ningen, sport en een brede school tot een 
toekomstbestendig voorzieningencluster 
gebundeld.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan liggen 
samen met de bijbehorende stukken van 
11 maart 2021 tot 22 april 2021 ter inzage in 
het gemeentehuis aan het Johan van den 
Kornputplein 10 in Delfzijl. In het gemeen-
tehuis kunt u alleen voor noodzakelijke 
onderwerpen terecht. Daarom wordt de 
voorkeur gegeven aan digitale inzage.

De genoemde stukken kunt u digitaal 
inzien via ruimtelijkeplannen.nl. De di-
gitale versie van het plan is de juridisch 
bindende versie. Bij een verschil tussen 

de digitale en de papieren versie geldt 
het digitale plan. 
Geeft u er toch de voorkeur aan om de 
papieren versie in te zien, dan kunt u een 
afspraak maken bij het Klant Contact 
Centrum via eemsdelta.nl/afspraak-ma-
ken of via  telefoonnummer 14 0596. Onze 
medewerkers gaan dan met u op zoek 
naar een oplossing.

Beroep
Als u tijdig zienswijzen heeft ingediend 
tegen het ontwerpbestemmingsplan 
“Delfzijl Kindcentrum Noord” dan kunt u 
van 11 maart 2021 tot 22 april 2021 beroep 
instellen tegen het vaststellingsbesluit 
van de raad. Tegen de wijzigingen die in 
het plan zijn aangebracht bij de vaststel-
ling ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan kan iedereen gedurende deze 
termijn beroep instellen.

U kunt beroep instellen door een be-
roepsschrift binnen genoemde termijn te 
sturen naar de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019 te 2500 EA Den Haag. Degene die 
tijdig beroep heeft ingesteld kan bij de 
Voorzieningenrechter bij de Raad van 
State een verzoek indienen voor een 
voorlopige voorziening.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt 
u contact opnemen met de heer G. 
Nienhuis van het team RO & ERCT. Hij is 
bereikbaar via 06 21487009 of via
gerrie.nienhuis@eemsdelta.nl.
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsdelta.

Woensdag 10 maart 2021

Coronaloket voor ondernemers

Voor ondernemers heeft de 
gemeente Eemsdelta in coronatijd 
een speciaal loket geopend: het 
coronaloket. Via dit loket kunt 
u extra ondersteuning krijgen. 
Medewerkers van Economische 
zaken, Inkomen en het 
Ondernemershuis zijn beschikbaar 
om bijvoorbeeld te helpen bij 
de aanvraag van regelingen, 
problemen met financiering, 
het zoeken naar nieuwe 
verdienmodellen of initiatieven die 
u wilt organiseren. Zij zoeken met u 
mee naar de beste partners om u 
verder te helpen, zoals de 

Kamer van Koophandel, het UWV, 
de provincie en banken. Maar 
ook bij schuldhulpverlening en 
maatschappelijke ondersteuning. 

Bereikbaarheid van het 
coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een 
gesprek via: 

- telefoonnummer 14 0596 of 
- coronaloket@eemsdelta.nl 

Bij dit gesprek zijn medewerkers 
van Economische zaken, Inkomen 
en het Ondernemershuis aanwezig.
Zij helpen u verder!

Gewijzigd vastgesteld Facetplan Cultuurhistorie
Om de bescherming van de karakteristieke 
waarden van objecten en gebieden van de 
voormalige gemeente Delfzijl te borgen, 
heeft de gemeente een bestemmingsplan 
en een beheersverordening opgesteld, 
samen het ‘Facetplan Cultuurhistorie’. In dit 
plan zijn naast regels voor karakteristieke 
objecten en gebieden, ook regels voor 
archeologische waarden en de beschermde 
dorpsgezichten opgenomen. 

In de vergadering van 26 november 2020 
heeft de gemeenteraad van Delfzijl het plan 
behandeld. Het ‘Facetplan Cultuurhistorie’ is 
gewijzigd vastgesteld, overeenkomstig de 
‘Nota zienswijzen Facetplan Cultuurhistorie 
Delfzijl’. Voor de wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan verwijzen 
wij u naar het raadsbesluit met voorstel. De 
volledige ‘Nota zienswijzen Facetplan Cul-

tuurhistorie Delfzijl’, waarin ook de geanoni-
miseerde zienswijzen zijn opgenomen, kunt 
u inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde ‘Facetplan 
Cultuurhistorie’ ligt van 11 maart 2021 tot en 
met 22 april 2021 ter inzage. Vanwege de 
maatregelen tegen verdere verspreiding van 
het coronavirus, kunt u alleen voor noodza-
kelijke onderwerpen terecht in het gemeen-
tehuis. Daarom wordt de voorkeur gegeven 
aan digitale inzage. Het ‘Facetplan Cultuur-
historie’ is te vinden via ruimtelijkeplannen.
nl. De digitale versie van het ‘Facetplan 
Cultuurhistorie’ is juridisch bindend. Bij een 
verschil tussen de digitale en de papieren 
versie geldt het digitale plan. Geeft u er toch 
de voorkeur aan om de papieren versie in te 
zien, dan kunt u een afspraak maken bij het 

Klant Contact Centrum via telefoonnummer 
14 0596. Onze medewerkers gaan met u op 
zoek naar een oplossing.

Beroep
Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbe-
sluit beroep worden ingesteld door: 
- degenen, die tijdig hun zienswijze bij 

de gemeenteraad naar voren hebben 
gebracht;

- iedereen, die bezwaar heeft tegen de 
aangebrachte wijzigingen;

- belanghebbenden, die redelijkerwijs 
niet verweten kan worden, dat zij 
niet tijdig een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan en/of 
beheersverordening bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht.

Het beroep stuurt u naar de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan en beheersverorde-
ning treedt in werking met ingang van de 
dag nadat de beroepstermijn afloopt. Een 
beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift kunt u binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het raadsbesluit treedt niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
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Vergunningen

Wilt u meer informatie over 
onderstaande aanvragen en 
vergunningen? Bel dan naar 
14 0596.
Besluiten van de overheid kunt u ook online 
lezen via eemsdelta.nl/oub 
(Over Uw Buurt). Wilt u een e-mail ontvan-
gen als de overheid een besluit neemt over 
uw buurt? Neem dan een abonnement op 
de e-mailservice.

Aanvragen omgevings- 
vergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen 
ontvangen voor de volgende omgevings-
vergunningen (datum is datum ontvangst):

- Appingedam: 24 februari 2021, voor het 
kappen van 2 bomen en het aanleggen 
van een inrit nabij de kruising van 
de Georg van Saksenlaan en de 
Harkenrothstraat, 9902 JB;

- Appingedam: 26 februari 2021, voor het 
plaatsen van een garage met schuur en 
het realiseren van een uitweg aan de 
Prunuslaan 2, 9902 PT;

- Delfzijl: 28 februari 2021, voor het 
plaatsen van een hekwerk aan de 
Hallehuis 1, 9932 CC;

- Farmsum: 25 februari 2021, voor het 
verbouwen van de koelvijver aan de 
IJzerweg 2, 9936 BM;

- Farmsum: 2 maart 2021, voor het 
bouwen van 6 opslagtanks aan de 
Melasseweg 1, 9936 CX;

- Garsthuizen: 2 maart 2021, voor het 
aanleggen van een buitenbak aan de 
Smydingheweg 17, 9923 PA;

- Huizinge: 28 februari 2021, voor het 
plaatsen van een hobbykas aan de 
Torenstraat 11, 9992 TZ;

- Middelstum: 2 maart 2021, voor het 
herbouwen van het woonhuis aan de 
Fraamweg 6, 9991 TE;

- Westeremden: 9 januari 2021, voor 
het plaatsen van zonnepanelen op het 
bijgebouw aan de Melkvaaller 19, 
9922 PT.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere 
procedure)
Het college heeft onderstaande 
omgevingsvergunningen verleend 
(datum is datum verzending):

- Appingedam: 26 februari 2021, voor 
de verbouw van de woningen en 
nieuwbouw van de garage aan de 
Farmsumerweg 79, 9902 BM;

- Appingedam: 26 februari 2021, voor het 
bouwen van een woning aan De Tip 16, 
9901 KE;

- Appingedam: 2 maart 2021, voor het 
bouwen van een woning aan De Tip 6, 
9901 KE;

- Appingedam: 2 maart 2021, voor het 
kappen van 5 bomen (slechte conditie) 
aan de Tjamsweersterweg 21, 9901 TB;

- Appingedam: 3 maart 2021, voor het 
plaatsen van 10 tiny houses aan de 
Eendrachtslocatie, 9902 AK;

- Delfzijl: 24 februari 2021, voor het 
plaatsen van 7 tijdelijke woningen en 
1 container aan de Welhaak 33a 
t/m 33g, 9932 BJ;

- Delfzijl: 2 maart 2021, voor het 
verlengen van de tijdelijke vergunning 
aan het Zwet 1, 9932 AA;

- Delfzijl: 3 maart 2021, voor het plaatsen 
van handelsreclame aan de 
Landstraat 58, 99354 BP;

- Delfzijl: 3 maart 2021, voor het kappen 
van 2 bomen (slechte conditie) aan de 
Botterlaan 1A, 9934 EW;

- Delfzijl: 4 maart 2021, voor het kappen 
van 2 bomen (slechte conditie) aan de 
Grote Belt achter huisnummer 36, 
9933 GG;

- Eenum: 4 maart 2021, voor de 
gedeeltelijke sloop en verbouw van de 
woning aan de Oosterwijtwerderweg 15, 
9913 TB;

- Farmsum: 2 maart 2021, voor het 
plaatsen van een antennemast aan de 
Vliethorn 34, 9936 CM;

- Holwierde: 26 februari 2021, voor het 
(her)bouwen van een woning aan het 
Stenenpad 6, 9905 PK;

- Loppersum: 3 maart 2021, voor 
het kappen van een boom aan de 
Delfstraat tegenover huisnummer 9, 
9919 BE;

- Losdorp: 1 maart 2021, 
voor het aanleggen van 
telecommunicatieleidingen ter hoogte 
van de Westendorpweg, 9907 PC;

- Middelstum: 2 maart 2021 voor het 
realiseren van een tijdelijke woning aan 
de Pompsterweg 4b, 9991 CR;

- Middelstum: 4 maart 2021, voor het 
plaatsen van een kleine windmolen aan 
de Halteweg 3, 9991 TH;

- Oosterwijtwerd: 26 februari 2021, voor 
nieuwbouw van de boerderij aan de 
Krewerderweg 2, 9911 TD;

- Westeremden: 3 maart 2021, voor 
het vergroten van een woning aan de 
Bredeweg 19, 9922 TB;

- Wirdum: 2 maart 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Rijksweg 17, 9917 PS;

- Wirdum: 4 maart 2021, voor het 
herstellen van de steilkant van de 
wierde Wirdum nabij Kerkeweg 38, 
9917 PG;

- ‘t Zandt: 26 februari 2021, voor het 
(her)bouwen van een woning aan de 
Tuinbouwstraat 19, 9915 PM.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
- Bierum: voor het kappen van een boom 

aan de Dr. Poelmanweg 7, 9906 PK e 
(6 januari 2021);

- Huizinge: voor het vervangen van de 
kozijnen, de dakgoten en de dakramen 
aan de Marialaan 2, 9992 TV 
(7 januari 2021);

- Westeremden: voor het plaatsen van 
zonnepanelen op het bijgebouw aan de 
Melkvaaller 19, 9922 PT ( 9 januari 2021);

- Woldendorp: voor het bouwen van een 
woning aan de A.E. Gorterweg 86, 9946 
PE. (31 december 2020). 

Bent u het niet eens met een vergun-
ning/ontheffing?
Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dat kan pas als de vergunning/
ontheffing is verleend. Doe dit binnen 
6 weken na datum van verzending. 
Vermeld in uw brief tegen welke vergun-
ning/ontheffing u bezwaar maakt en leg 
duidelijk uit waarom u het er niet mee 
eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het 
college van B en W, Postbus 15, 9900 AA 
Appingedam.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdel-
ta heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

Kloosterweg 16 te Krewerd, 9904 PD, 
veranderingsmelding voor het verande-
ren van de opstelling van gebouwen en 
opslag en werkzaamheden daarbinnen. 
Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend-
making.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdel-
ta heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

Woldweg 13 te Appingedam, 9902 AA, 
Bob Groot Grondverzet BV, veranderings-
melding voor de onttrekking van grond-
water in verband met het vervangen van 
ondergrondse tanks. Tegen deze melding 
kan geen bezwaar worden ingediend. 
Deze publicatie betreft slechts een 
wettelijk verplichte bekendmaking.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdel-
ta heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

Kloosterweg 8, 9904 PD te Krewerd, 
Maatschap Smit Arwerd, veranderings-
melding voor veranderen inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend.

Deze publicatie betreft slechts een wette-
lijk verplichte bekendmaking.

Informatie
Voor meer informatie over een van de 
bovenstaande Meldingen Activiteiten-
besluit kunt u contact opnemen met de 
gemeente Eemsdelta via telefoonnum-
mer 14 0596 of per e-mail: 
gemeente@eemsdelta.nl.

Kennisgeving ontwerp 
besluit Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta zijn in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens een omgevings-
vergunning te verlenen voor het bouwen 
van 48 woningen in de Vestingbuurt 
(diverse straten) te Delfzijl. De vergunning 
bestaat uit het bouwen van een bouw-
werk (artikel. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het 
gebruiken van gronden/bouwwerken in 
strijd met het bestemmingsplan (artikel. 
2.1, lid 1, sub c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 11 maart 
2021 tot en met 21 april 2021 ter inzage bij 
de gemeente Eemsdelta.
Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college. Voor het 
inbrengen van een mondelinge zienswij-
ze of het inzien van de stukken kan een 
afspraak worden gemaakt via eemsdelta.
nl, of telefonisch via 14 0596.

Kennisgeving ontwerp 
besluit Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Eemsdelta zijn in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het bouwen van 
een woning met bedrijfsruimte aan de 
Pompsterweg 4b en 4c te Middelstum.
De vergunning bestaat uit het bouwen 
van een bouwwerk (artikel. 2.1, lid 1, sub 
a Wabo) en het gebruiken van gronden/
bouwwerken in strijd met het bestem-
mingsplan (artikel. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 11 maart 
2021 tot en met 21 april 2021 ter inzage in 
het gemeentehuis. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling zienswij-
zen worden ingebracht. 

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen 
verdere verspreiding van het corona-
virus, kunt u alleen voor noodzakelijke 
onderwerpen terecht in een van de 
gemeentehuizen. Het is hierdoor niet 
mogelijk om de aanvragen, besluiten 
en bijbehorende stukken in te zien. 
Mocht u toch een stuk willen inzien, 
neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum (KCC) via telefoon-
nummer 14 0596. De medewerkers van 
het KCC gaan met u op zoek naar een 
oplossing.
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Zij moeten worden gericht aan ons colle-
ge. Voor het inbrengen van een monde-
linge zienswijze kan een afspraak worden 
gemaak.

Kennisgeving ontwerp 
besluit Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta zijn in het kader 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens een omge-
vingsvergunning te verlenen voor het 
uitbreiden van een melkveehouderij aan 
de Oosterburen 3 te Middelstum. 

De vergunning bestaat uit het bouwen 
van een bouwwerk (artikel. 2.1, lid 1, sub 
a Wabo), het gebruiken van gronden/
bouwwerken in strijd met het bestem-
mingsplan (artikel. 2.1, lid 1, sub c Wabo), 
het oprichten en in werking hebben 

van een inrichting (artikel. 2.1, lid 1, sub 
e Wabo) en een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets voor het oprichten 
van een installatie voor het vergisten van 
uitsluitend dierlijke mest met een verwer-
kingscapaciteit van ten hoogste 25.000 
m3/jaar (artikel 2.1, lid 1, onder i, Wabo in 
samenhang met artikel 2.2a, lid 8, Besluit 
omgevingsrecht).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 11 maart 
2021  tot en met 21 april 2021 ter inzage bij 
de gemeente Eemsdelta. Voor het inzien-
van de stukken kan een afspraak worden 
gemaakt via eemsdelta.nl, of telefonisch 
via 14 0596.

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college. Voor het 
inbrengen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer 14 0596.

Postadres
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Telefoonnummers
14 0596 (zonder netnummer)
Vanuit het buitenland: 0031 596 63 99 00

Online
eemsdelta.nl
gemeente@eemsdelta.nl

Openingstijden
Maak vóór uw bezoek een afspraak.
Maandag tot en met donderdag: 
08.30 - 16.30 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur


