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Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de coronamaat-
regelen 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!

Lintjesregen 2022 - Kent u iemand 
die een lintje verdient?
Elk jaar, net voor Koningsdag, is de 
‘Lintjesregen’. Inwoners die zich langere 
tijd vrijwillig inzetten voor anderen in 
de gemeente, krijgen op deze dag een 
Koninklijke Onderscheiding van de 
burgemeester uitgereikt.

Voordragen kan tot 15 augustus 2021 
Misschien kent u zo iemand in Eemsdelta. 
Iemand die zich jaar in jaar uit vrijwillig 
inzet voor een club en/of vereniging. Of 
voor het organiseren van activiteiten voor 
het dorp. Of iemand die anderen altijd de 
helpende hand biedt. 
U kunt zo’n bijzondere persoon 
voordragen voor een lintje. Een aanvraag 
insturen voor de Lintjesregen 2022 kan tot 
uiterlijk 15 augustus 2021.

Hoe u het kunt regelen 
Op lintjes.nl vindt u alle belangrijke 
informatie, zoals de voorwaarden. Het 
aanvraagformulier kunt u hier ook invullen 
en doorsturen naar de burgemeester, via 
bestuurssecretariaat@eemsdelta.nl.

Is het voor u niet 
mogelijk om de 
aanvraag digitaal in 
te vullen? Dan kunt u 
een aanvraagformulier 
downloaden 
en met de pen 
invullen. Stuur het 
ondertekende voorstel 
met alle bijlagen 
naar: gemeente 
Eemsdelta, t.a.v. 
bestuurssecretariaat, 
Postbus 15 , 9900 AA 
Appingedam. 
Vermeld op de 
envelop: Vertrouwelijk.

Vragen? 
Neem dan contact op met het 
bestuurssecretariaat van gemeente 
Eemsdelta. Dit kan per mail, via 
bestuurssecretariaat@eemsdelta.nl 
of telefonisch: 14 0596. 

Stand van zaken aanpak fietspaden
In het najaar van 2020 is gestart met de 
aanpak van een aantal fietspaden in de 
voormalige gemeente Loppersum. In 
totaal wordt ruim 8 kilometer bestaand 
fietspad aangepast. Inmiddels zijn de 
eerste fietspaden klaar. Dat zijn het 
Juisterpad en het Alkumaheerdpad bij 
Loppersum. En de fietspaden het Boake-
pad en Lambertusheerdpad bij Leermens 
en ‘t Zandt. 

Op een aantal plekken is discussie 
ontstaan over de veranderingen aan 
de fietspaden. Daarom is toen besloten 

om het werk aan deze fietspaden stil te 
leggen. Het gaat om het Doorderpad 
bij Toornwerd, het Oude Leyepad en de 
Oosterhuizerweg bij Zijldijk en het Lan-
gerak en Storksterpad bij Westeremden/
Loppersum. Over deze fietspaden zijn 
gesprekken gevoerd met de verenigingen 
van dorpsbelangen en een aantal direct 
aanwonenden. Samen zijn we tot een 
compromis gekomen: de ontwerpen zijn 
aangepast. De fietspaden worden minder 
breed dan oorspronkelijk bedacht. 
Kijk voor meer informatie over onder an-
dere de planning op eemsdelta.nl. 

De raad heeft besloten 
Tijdens de vergadering van 26 mei 2021 
heeft de raad: 
> de geactualiseerde Grondexploitatie 

vastgesteld; 
> kennis genomen van de jaarrekening 

2020 en begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke regeling Publiek 
Vervoer (Wmo en leerlingenvervoer); 

> kennis genomen van de jaarrekening 
2020 en begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Havenschap Groningen Seaports; 

> kennis genomen van de jaarrekening 
2020 en begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Volkskredietbank Noord Oost 
Groningen;

> kennis genomen van de jaarrekening 
2020 en begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Groningen; 

> kennis genomen van de jaarrekening 
2020 en begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke regeling Publieke 
Gezondheid & Zorg;

> de 5e t/m 7e begrotingswijziging voor 
het jaar 2021 vastgesteld;

> ingestemd om mee te werken aan de 
opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-
Groningen. 

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

De raad vergadert over 
de profielschets
Op woensdag 2 juni 2021 is er vanaf 
19.30 uur een speciaal ingelaste raads-
vergadering. In deze vergadering stelt 
de raad de profielschets voor de nieuwe 
burgemeester voor de gemeente Eems-
delta vast. Ook worden de leden van de 
vertrouwenscommissie benoemd die 
betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

Kijk live mee
Door de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk voor belangstellenden om aan-
wezig te zijn in de raadzaal Eemsdelta in 
het gemeentehuis in Delfzijl. U kunt 
wel live meekijken via de website
eemsdelta.nl/raad.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Woensdag 2 juni 2021
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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  
aanvragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 26 april 2021, voor het 

aanleggen van nieuwe riolering aan de 
Woldweg 18;

> Appingedam: 12 mei 2021, voor het 
intern versterken van een woning aan 
de Stationsweg 16;

> Appingedam: 14 mei 2021, voor het 
(her)bouwen van een woning met loods 
aan de Noordersingel 1;

> Appingedam: 25 mei 2021, voor 
het dempen van een sloot aan de 
Opwierderweg 107;

> Delfzijl: 30 april 2021, voor het plaatsen 
van 60 tijdelijke woningen aan de Weg 
naar den Dam;

> Delfzijl: 15 mei 2021, voor de 
nieuwbouw van een woning aan de 
Winterpeil 1;

> Delfzijl: 17 mei 2021, voor het realiseren 
van een winkelwagenopvang, 
reclameaanvraag en wijziging entree 
aan de Oranjestraat 9; 

> Delfzijl: 17 mei 2021, voor het realiseren 
van een slagerij aan de Willemstraat 30;

> Delfzijl: 22 mei 2021, voor het realiseren 
van een extra uitrit aan de Eilandweg 77;

> Farmsum: 25 mei 2021, voor het op- en 
overslaan van zeecontainers met (ADR) 
goederen aan de IJzerweg 2;

> Middelstum: 18 mei 2021, voor het 
verbouwen en uitbreiden van het 
woonhuis met een bijgebouw aan de 
Molenweg 15;

> Spijk: 18 mei 2021, voor de realisatie van 
MFC Spijk aan de Nesweg 1;

> Spijk: 20 mei 2021, voor het realiseren 
van een uitrit aan de Willem de 
Mérodelaan 12;

> Wagenborgen: 21 mei 2021, voor het 
wijzigen van het dak aan de Kerkstraat 46.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 19 mei 2021, voor het 

bouwen van een woning aan De Tip 
Appingedam, kadastrale gemeente, 
sectie D, nummer 3470;

> Appingedam: 20 mei 2021, voor 
het vervangen van de linker- en 
rechterachtergevel van de bestaande 
schuur aan de Tjamsweersterweg 29;

> Appingedam: 20 mei 2021, voor het 
verbouwen/versterken van een woning 
aan de Dijkstraat 93;

> Delfzijl: 20 mei 2021, voor het realiseren 
van een loopbrug en een bordes aan 
de Handelskade Oost 2;

> Delfzijl: 21 mei 2021, voor het bouwrijp 
maken van Chemiepark 2 (Heveskes), 
01 Oost, 1036 Chemiepark 2;

> Delfzijl: 25 mei 2021, voor het 
verplaatsen van een boom aan de 
Jachtlaan nabij huisnummer 5;

> Eenum: 25 mei 2021, voor het kappen 
van een boom aan de Hogeweg nabij 
huisnummer 5;

> Garrelsweer: 27 mei 2021, voor het 
plaatsen van een kleine windmolen aan 
de Wijmersweg 2; 

> Holwierde: 19 mei 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Bansumerweg 31;

> Holwierde: 19 mei 2021, voor het 
realiseren van een dakopbouw aan de 
Nansumerweg 26 A;

> Middelstum: 19 mei 2021, voor het 
herbouwen van een dagbesteding 
Zorgboerderij Fraam aan de Fraamweg 6;

> Middelstum: 20 mei 2021, voor het 
bouwkundig versterken van de woning 
aan de Groensingel 17;

> Wagenborgen: 20 mei 2021, voor 
het bouwen van een erker aan de 
Kerkstraat 28;

> Westeremden: 26 mei 2021, voor het 
egaliseren van gronden en het dempen 
en verbreden van sloten aan de Kleine 
Weg nabij huisnummer 2;

> Wirdum: 20 mei 2021, voor het 
oprichten ven aan kleine windturbine 
aan de Stadsweg 18;

> Woldendorp: 21 mei 2021, voor 
het verbouwen van het dak aan de 
Schildkamp 8;

> Woldendorp: 25 mei 2021, voor het 
plaatsen van drie dakkapellen aan de 
Zwaagweg 36;

> ‘t Zandt: 18 mei 2021, voor een kleine 
wijziging op de verleende vergunning 
aan de Hoofdstraat 14. 

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande  
aanvragen wordt verlengd met een  
termijn van 6 weken (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: het bouwen van een 

garage met carport en het verplaatsen 
van een uitweg aan de Burg. Lewe van 
Aduardstraat 44 (23 maart 2021);

> Appingedam: het terugbrengen van 
de historische kleurstelling van de 
stadstoren aan de Wijkstraat 32  
(31 maart 2021);

> Meedhuizen: het vergroten van de 
werkplaats aan de Hoofdstraat 53  
(29 maart 2021). 

Geweigerde omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
> Middelstum: het realiseren van een 

tweede uitweg (d.m.v. verbreding 
bestaande dam) aan de Molenweg 12.

 
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 
Eemsdelta maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn de om-
gevingsvergunning te weigeren voor het 
verbouwen van een boerderij aan  
de Dijkweg 15, 9905 TD te Holwierde. 
De vergunning bestaat uit het bouwen 
van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a 
Wabo) en het verstoren of in enig opzicht 
wijzigen van een beschermd monument 
(artikel 2.1, lid 1, sub f Wabo). De aanvraag, 
het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen van 3 juni 2021 tot en met 
14 juli 2021 ter inzage in het gemeente-
huis te Delfzijl. Tijdens de periode van ter 
inzagelegging kunnen schriftelijk of mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. Zij 
moeten worden gericht aan ons college. 
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze of het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken via eemsdelta.
nl, of telefonisch via 14 0596.

Kennisgeving ontwerp  
weigeringsbesluit Wet  
algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van 
Eemsdelta maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn de 
omgevingsvergunning te weigeren voor 
het brandveilig in gebruik nemen van een 
zorgboerderij aan de Dijkweg 15, 9905 
TD te Holwierde. De vergunning bestaat 
uit het in gebruik nemen van een bouw-
werk met het oog op de brandveiligheid 
(artikel. 2.1, lid 1, sub d Wabo) De aanvraag, 
het ontwerpbesluit en de bijbehorende 

stukken liggen van 3 juni 2021 tot en met 
14 juli 2021 ter inzage in het gemeente-
huis te Delfzijl. Tijdens de periode van ter 
inzagelegging kunnen schriftelijk of mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. Zij 
moeten worden gericht aan ons college. 
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze of het inzien van de stukken kan 
een afspraak worden gemaakt via eems-
delta.nl, of telefonisch via 14 0596.

Kennisgeving besluit  
Archeologische Monumen-
tenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij in het kader van de artike-
len 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van 
 de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 
van de wet Algemene wet bestuursrecht 
een archeologische monumentenver-
gunning heeft verleend voor het plaatsen 
van een dam met duiker in de sloot (tbv 
uitweg):  ‘t Zandt B-760 (Rijksmonument-
nummer 46193 Locatie Tuindersweg 2) te 
Leermens. In dit kader ligt het definitieve 
besluit met bijbehorende stukken ter 
inzage van 3 juni tot en met 14 juli 2021. 
Tijdens de periode van terinzagelegging 
kunt u tegen de beschikking beroep in-
stellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank Groningen, Postbus 933, 9700 
AX Groningen. Het beroepschrift dient te 
zijn ondertekend en tenminste te bevat-
ten uw naam, adres, dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. 

Kennisgeving ontwerp- 
besluit Archeologische  
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij voornemens is in het kader 
van de artikelen 11, tweede lid, en 14, 
eerste lid, van de Monumentenwet 1988 
en afdeling 3.4 van de wet Algemene 
wet bestuursrecht voornemens is een ar-
cheologische monumentenvergunning te 
verlenen voor graafwerkzaamheden ten 
behoeve van de bouw van een huis aan 
de Bansumerweg 31 te Holwierde. In dit 
kader ligt het ontwerpbesluit met bijbeho-
rende stukken ter inzage van 3 juni tot en 
met 15 juli 2021 in het gemeentehuis van 
de gemeente Eemsdelta. 
Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college. Zonder 
afspraak is het niet mogelijk om het 
gemeentehuis binnen te lopen en de 
stukken in te kunnen zien ten tijde dat de 
maatregelen i.v.m. het coronavirus gelden. 
Kijk voor de laatste stand van zaken op 
eemsdelta.nl of bel 14 0596 voor het  
maken van een afspraak.

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.
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HORECA
> Aan de heer H. Kaper en mevrouw 

A. Kaper-Buurma is een vergunning 
verleend voor het bedrijfsmatig 
verstrekken van alcoholvrije dranken 
voor gebruik ter plaatse voor de 
inrichting aan de Handelskade Oost 2, 
9934 AR te Delfzijl.

De vergunning ligt voor belanghebbenden 
ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. 
Voor het inzien van de stukken kan een 
afspraak worden gemaakt via eemsdelta.
nl of bel 14 0596 voor het maken van een 
afspraak. Belanghebbenden kunnen tot 
zes weken na datum verzending een ge-
motiveerd bezwaarschrift bij het college 
indienen.

> Aan Boegschroef Exploitatie B.V., 
is een vergunning verleend voor 
het bedrijfsmatig verstrekken van  
alcoholhoudende dranken voor gebruik 
ter plaatse voor het perceel aan 
Handelskade West 20, 9934 AA 
te Delfzijl (Haven Café). 
(verzonden op 20 mei 2021).

De vergunning ligt voor belanghebbenden 
ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. 
Voor het inzien van de stukken kan een 
afspraak worden gemaakt via eemsdelta.
nl of bel 14 0596 voor het maken van een 
afspraak. Belanghebbenden kunnen tot 
zes weken na datum verzending een ge-
motiveerd bezwaarschrift bij het college 
indienen.

Rectificatie: Besluit 
m.e.r.-beoordeling 
Oosterburen 3 Middelstum 
(18 augustus 2020)
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Loppersum 
maakt bekend dat zij een beslissing 
hebben genomen ten aanzien van de 
m.e.r.-beoordeling voor het verande-
ren van een melkrundveehouderij aan 
de Oosterburen 3 te Middelstum. De 
verandering bestaat uit het uitbreiden 
van het bedrijf met een verlenging van de 
ligboxenstal, het anders inrichten van de 
ligboxenstal, het uitbreiden van het aantal 
stuks dieren, legalisatie van het mestbas-
sin en het realiseren van een mono-ver-
gistingsinstallatie en een drooginstallatie.

De beoogde activiteit (het uitbreiden 
en wijzigen van een installatie voor het 
houden van melk- en kalfkoeien) 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 200 stuks melk- en kalfkoeien een 
m.e.r.-beoordelingsplicht. 

De verlenging en het anders inrichten 
van de ligboxenstal en de uitbreiding van 
het aantal stuks dieren in de ligboxenstal 
heeft tot gevolg dat de drempelwaarde 
van bijlage D, categorie 14 van het Besluit 
milieueffectrapportage wordt overschre-
den. Na de voorgenomen uitbreiding 

kunnen in totaal binnen de inrichting de 
volgende dieren worden gehouden: 
504 stuks melk- en kalfkoeien en 242 
stuks vrouwelijk jongvee.

Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve 
van deze verandering is uitgevoerd, blijkt 
dat er geen significante nadelige gevol-
gen voor het milieu zijn die het maken van 
een milieueffectrapport rechtvaardigen. 
Er kan worden volstaan met de uitgevoer-
de m.e.r.-beoordeling.

Dit besluit is per abuis in september 2020 
niet gepubliceerd in de Staatscourant.

Terinzagelegging 
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 3 juni 2021 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de gemeente Eems-
delta. Voor nadere informatie of voor het 
inzien van de stukken kan een afspraak 
worden gemaakt via eemsdelta.nl, of 
telefonisch via 14 0596 of per e-mail 
gemeente@eemsdelta.nl.  

Het besluit ligt gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. De ter inzage 

legging zal worden 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.

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
Ciszweski B. 24 februari 1988 19 mei 2021
Eisden J.M. 15 mei 1979 7 mei 2021
Touw Ngie Tjouw R.T.R. 12 juli 1993 7 mei 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.


