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De gemeente werkt op afspraak. Plan uw afspraak zelf in op eemsdelta.nl/afspraak. 
U kunt ons ook bellen op 14 0596 (zonder netnummer).

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur

Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam

Postbus 15, 9900 AA Appingedam
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ONLINE MELDPUNT
Overlast? 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 coronamaatre-
gelen 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.

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, proble-
men 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 Koophan-
del, het UWV, de provincie en banken, 

maar ook bij schuldhulpverlening en 
maatschappelijke ondersteuning. 

Bereikbaarheid van het coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een ge-
sprek via: 
> telefoonnummer 14 0596
> coronaloket@eemsdelta.nl

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

Gewijzigde openingstijden in 
verband met Bevrijdingsdag

De gemeente is gesloten op:
> Woensdag 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag)

Wilt u contact met de gemeente?
De gemeentehuizen zijn gesloten op woensdag 5 mei. Bellen en bezoeken kan 
dus niet. Veel zaken kunt u zelf online regelen. Kijk hiervoor op onze 
website eemsdelta.nl.

Wilt u contact met het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG of de Damster Zorgbalie?
Het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG en de Damster Zorgbalie zijn gesloten op 
woensdag 5 mei. U kunt wel een e-mail sturen naar 
sociaalplein@eemsdelta.nl. 

Afvaloverslagstation Kloosterlaan en Milieustraat Usquert
> Op woensdag 5 mei is het Afvaloverslagstation Kloosterlaan geopend 

volgens de gebruikelijke openingstijden.
> Op woensdag 5 mei is de Milieustraat Usquert gesloten.

De raad heeft besloten
Tijdens de vergadering van 28 april 2021 
heeft de raad: 
> Cindy Looye-Sinnema toegelaten tot de 

raad namens GroenLinks (als opvolger 
van Anika van Leeuwen); 

> besloten een positief advies af te geven 
aan het Commissariaat van de Media voor 
het aanwijzen van de Stichting Omroep 
Eemsdelta als lokale publieke media-
instelling voor de gemeente Eemsdelta; 

> een lid van de Raad van Toezicht van 
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 
herbenoemd; 

> de Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Eemsdelta vastgesteld; 

> de Verordening vergoeding leden 
commissie bezwaarschriften vastgesteld; 

> de Wijziging besteding vastgesteld 
investeringsbudget starters- en 
blijverslening vastgesteld; 

> het voorstel Regionale Energie Strategie 
(RES) aanvaard; 

> het Beleidsplan Schulphulpverlening 
Eemsdelta 2021-2024 vastgesteld; 

> de rapportage projectbegroting 
herindeling vastgesteld; 

> de Begroting Eemsdelta 2021 vastgesteld; 
> de begrotingswijzigingen vastgesteld.

Wilt u meer weten over de onderwerpen 
of de vergadering terugkijken? Dit kan 
via eemsdelta.nl/raad. 

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Ambtshalve vertrek uit Nederland

Van onderstaande personen hebben wij ambtshalve het vertrek uit Nederland
opgenomen op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie Personen:

Naam Voorletters Geboortedatum Datum verzending
Buciuc G.F. 9 december 1979 21 april 2021
Buciuc M. 25 juli 1980 21 april 2021
Buciuc E.F. 17 januari 2014 21 april 2021
Buciuc A.M. 27 mei 2015 21 april 2021
Garcia H.V.E. 25 december 1998 23 april 2021

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het College van B en W indienen via 
Gemeente Eemsdelta, 
Postbus 15, 
9900 AA Appingedam.

Verkeersbesluiten

> Verkeersbesluit 2021-004
Het college heeft besloten om twee 
parkeerplaatsen naast een laadpaal te 
reserveren voor het opladen van elek-
trische voertuigen. Dit geldt voor de 
Ploegersweg in Middelstum, ter hoogte 
van nummer 32.

Het besluit ligt van 3 mei tot 14 juni 
ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. 
Ook is het besluit te vinden via 
officielebekendmakingen.nl. Tot 14 juni 
kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij team verkeer.

> Verkeersbesluit 2021-005
Het college heeft besloten om twee
parkeerplaatsen naast een laadpaal te 
reserveren voor het opladen van elek-
trische voertuigen. Dit geldt voor de 
Groensingel in Middelstum, ter hoogte 
van nummer 12.

Het besluit ligt van 3 mei tot 14 juni 
ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. 
Ook is het besluit te vinden via 
officielebekendmakingen.nl. Tot 14 juni 
kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij team verkeer.
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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 ontvangen als de overheid 
een besluit neemt over uw buurt? Neem 
dan een abonnement op de e-mailservice.

Aanvragen omgevings- 
vergunningen
Het college heeft onderstaande aan-
vragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is datum 
ontvangst):
> Appingedam: 22 april 2021, voor  

het uitbreiden van een woning en 
plaatsen schuur en stal aan de  
Netweg 52, 9901 EN;

> Delfzijl: 21 april 2021, voor het isoleren 
van het dak met platen aan de 
Tuikwerderrak 11, 9934 PP;

> Farmsum: 21 april 2021, voor het 
realiseren van een dakterras aan de 
Zinkweg 2, 9936 BW;

> Huizinge: 22 april 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Hoofdweg 25, 9992 TS;

> ‘t Zandt: 16 maart 2021, voor een kleine 
wijziging op de verleende vergunning 
aan de Hoofdstraat 14, 9915 PD;

> ‘t Zandt: 25 april 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Oosterstraat 13, 9915 PN. 

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
> Delfzijl: 28 april 2021, voor het kappen 

van een boom aan het Kattegat nabij 
huisnummer 95, 9933 TN;

> Farmsum: 28 april 2021, voor 
het bouwen van tanks en het 
milieuneutraal wijzigen van een 

inrichting aan de Melasseweg 1, 9936 TE;
> Farmsum: 29 april 2021, voor het 

realiseren van een kade aan de 
IJzerweg 2, 9936 BM;

> Huizinge: 28 april 2021, voor het 
renoveren van het dak aan de 
Hoofdweg 20, 9992 TT;

> Stedum: 28 april 2021, voor het 
vervangen van een duiker onder de 
Hemerterweg, kadastraal bekend 
gemeente Stedum, sectie E, nummer 46;

> Wagenborgen: 29 april 2021, voor 
het renoveren van de woning aan de 
Hoofdweg 176, 9945 PL;

> ‘t Zandt: 22 april 2021, voor het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit aan de 
Westerweg 2, 9915 TG;

> ‘t Zandt: 28 april 2021, voor het dempen 
van een sloot aan de Kerklaan 7, 9915 PX.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vraag wordt verlengd met een termijn van 
6 weken (datum is datum ontvangst):
> Garsthuizen: voor het aanleggen van 

een buitenbak aan de Smydingheweg 17, 
9923 PA (2 maart 2021).

Bent u het niet eens met een  
vergunning/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 vergunning/ont-
heffing 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.

Kennisgeving ontwerp 
besluit Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van Eems-
delta zijn voornemens in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het oprichten van een 
waterstof distributiecentrum aan de Del-
taweg te Delfzijl. 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 bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub 
c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 6 mei 
2021 tot 18 juni 2021 ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunt u schriftelijk of mondeling zienswij-

zen inbrengen. Zij moeten worden gericht 
aan ons college. Voor het inbrengen van 
een mondelinge zienswijze of het inzien 
van de stukken kunt u een afspraak ma-
ken via eemsdelta.nl of telefonisch via 14 
0596 (zonder netnummer).

Melding Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:
> Sportpark te Garrelsweer, kadastraal 

bekend als gemeente Loppersum, 
sectie F, perceel nummer 894, een 
oprichtingsmelding voor het plaatsen 
van 10 lichtmasten ten behoeve van 
sportpark Garrelsweer om in de avond 
sportactiviteiten te kunnen uitvoeren. 

Tegen deze melding kunt u geen  
bezwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte  
bekendmaking.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente Eemsdel-
ta via telefoonnummer 14 0596 of per 
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit 
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:
> IJzerweg 4, 9936 BM te Farmsum, 

melding voor het oprichten van 
een bedrijf voor het verrichten van 
onderhouds- en revisiewerkzaamheden 
aan scheepsmotoren en -installaties.

Tegen deze melding kunt u geen  
bezwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte  
bekendmaking.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente Eemsdel-
ta via telefoonnummer 14 0596 of per 
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Besluit m.e.r.-beoordeling 
Oostpolderweg 7 Spijk
Het college van burgemeester en  
wethouders van de gemeente Eemsdelta 
maakt bekend dat zij een beslissing  
heeft genomen ten aanzien van de 
m.e.r.-beoordeling voor het veranderen 
van een pluimveehouderij aan de Oost-
polderweg 7 te Spijk. De veranderingen 
bestaan uit het wijzigen van het 

ventilatiesysteem in één stal en de optie 
om óf vleeseenden óf vleeskuikens te 
houden. Na de voorgenomen verande-
ringen kunnen 32.000 stuks vleeseenden 
(dit aantal mag nu ook worden gehouden) 
óf maximaal 80.000 stuks vleeskuikens 
worden gehouden. 

De beoogde activiteit (het omschakelen 
naar een andere diercategorie, te weten 
vleeskuikens, wordt gezien als het oprich-
ten van wijzigen van een installatie voor 
het houden van pluimvee) staat vermeld 
in bijlage D, categorie 14 van het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 (Besluit 
m.e.r.). Op grond van bijlage D categorie 
14 geldt voor de oprichting, wijziging of 
uitbreiding van een installatie met meer 
dan 40.000 stuks pluimvee een m.e.r.-be-
oordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling 
die ten behoeve van deze verandering 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 uitgevoerde m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging 
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 6 mei 2021 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de gemeente Eems-
delta. Voor meer informatie of voor het 
inzien van de stukken kunt u een afspraak 
maken via eemsdelta.nl of telefonisch  
via 14 0596. U kunt ook een e-mail sturen 
naar: gemeente@eemsdelta.nl. 

Het besluit ligt gedurende zes weken 
ter inzage. De terinzagelegging wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant, in de 
Eemsbode, op de gemeentelijke website 
en op overheid.nl.

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 zelfstan-
dig vatbaar voor bezwaar en beroep, 
tenzij dit besluit een belanghebbende 
los van het voor te bereiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. Belang-
hebbenden kunnen hun bezwaren tegen 
het besluit kenbaar maken in het kader 
van de wettelijke procedure ten behoeve 
waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit 
wordt genomen. In dit geval in het kader 
van de procedure voor de afhandeling 
van de aanvraag omgevingsvergunning.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen ver-
dere verspreiding van het coronavirus, 
kunt u alleen voor noodzakelijke onder-
werpen terecht in een van de gemeen-
tehuizen. Het is hierdoor niet mogelijk 
om de aanvragen, besluiten en bijbeho-
rende stukken in te zien. Mocht u toch 
een stuk willen inzien, neem dan con-
tact op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596. De 
medewerkers van het KCC gaan met u 
op zoek naar een oplossing.


