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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

  14 0596
  gemeente@eemsdelta.nl

  eemsdelta.nl

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 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!

Financiële hulp in coronatijd voor zelfstandig 
ondernemers in de gemeente Eemsdelta
Zelfstandig ondernemers in de  
gemeente Eemsdelta die financiële 
hulp nodig hebben als gevolg van de 
coronacrisis kunnen hiervoor de Tijde-
lijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo 4) aanvragen.  
De aanvullende uitkering voor levenson-
derhoud en/of bedrijfskrediet kan met 
terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 
tot en met 30 juni 2021 bij de gemeente 
Eemsdelta aangevraagd worden. Het 
college heeft op 1 juni 2021 hiertoe 
besloten. Tozo is een door het Rijk inge-
voerde regeling.

Verlenging Tozo-regeling
Wethouder Hans Ronde: ‘Zelfstan-
dig ondernemers, waaronder zzp’ers, 
hebben het financieel nog steeds zwaar. 
Ik ben daarom blij dat we onze onder-
nemers dankzij de verlenging van de 

regeling langer kunnen ondersteunen.’ 
De Tozo-regeling biedt financiële hulp 
en voorziet in een aanvullende uitkering 
voor levensonderhoud als het inkomen 
door de coronacrisis tot onder het soci-
aal minimum daalt. 

Daarnaast is het mogelijk een bedrijfs-
krediet aan te vragen om liquiditeitspro-
blemen als gevolg van de coronacrisis 
op te vangen. Zelfstandig ondernemers 
kunnen sinds maart 2020 gebruikmaken 
van de Tozo-regeling.

Tozo aanvragen
Zelfstandig ondernemers kunnen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 
tot en met 30 juni 2021 via de gemeente 
een aanvraag indienen voor de Tozo 
4-regeling. Dit kan via een aanvraag- 
formulier op werkpleinfivelingo.nl.

Sluit aan bij de KultuurCentrale, een online 
ontmoetingsplek voor (amateur)kunsten
Kultuurcentrale.nl is een online ontmoe-
tingsplek voor de ruim 200.000 actieve 
Groningers die in hun vrije tijd kunst en 
cultuur (mogelijk) maken. Een koor zoekt 
nieuwe tenoren, een schilderclub zou 
graag eens willen exposeren, een toneel-
vereniging zoekt een locatie voor haar 
repetities. Maar hoe kom je in contact met 
de juiste mensen? Op Kultuurcentrale.nl 
zoeken en vinden creatievelingen  
elkaar eenvoudig. Iedereen kan zich gratis 
aansluiten bij de grootste culturele  
community van Groningen. 

Kultuurcentrale.nl is er voor de individuele 
amateurkunstenaar (van street-artist tot 

streekzanger en van dichter tot beeld-
houwer) en voor de gezelschappen  
(muziek- en theaterverenigingen,  
fotoclubs, bandjes, schildergroepen).  

Daarnaast is ze er ook voor locaties als 
dorpshuizen, kerken, theaters, galeries, 
kunstmarkten, kerkjes en beeldentuinen.

Profiel aanmaken
Presenteer uw vereniging, organisatie, 
band of uw eigen werk op Kultuurcentra-
le.nl. Met het aanmaken van een profiel 
op Kultuurcentrale.nl maakt u zichzelf, 
uw vereniging, organisatie, band of eigen 
werk zichtbaar!

Wegwerkzaamheden
> Spoorovergangen Ds. Christophoripad en Damsterweg in Tjamsweer

Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de spoorovergangen aan het 
Ds. Christophoripad en de Damsterweg in Tjamsweer. De overgangen zijn daardoor 
afgesloten voor het verkeer in de nacht van 14 juni  23.00 uur tot 15 juni  06.00 uur.
Wilt u meer informatie? Bel dan met contactpersoon J. van Aalderen van Strukton via 
telefoonnummer 06-11 30 82 26.

Praat (digitaal) mee over de toeristische toekomst van 
Eemsdelta! 
We willen samen met ondernemers het toerisme en recreatie in Eemsdelta toekomst-
bestendig en leefbaar maken. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat Eemsdelta bekend 
en geliefd wordt als vakantiegebied, met een aantrekkelijk toeristisch aanbod?

We zijn zeer benieuwd naar de meningen en ideeën van ondernemers uit de recreatie-
ve en toeristische sector: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Die input gebruiken 
we om plannen te maken voor de komende jaren. We gaan graag in gesprek op maan-
dagavond 21 juni 2021 en maandagavond 28 juni 2021, van 20.00 tot 21.00 uur.  
Aanmelden kan tot en met 16 juni via janneke.meelker@eemsdelta.nl (met vermelding 
van de gewenste datum). Na 17 juni ontvangt u per mail een uitnodiging met een link 
naar de digitale bijeenkomst.

Woensdag 9 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: 27 mei 2021, voor het 

realiseren van een sportschool aan de 
Farmsumerweg 126 b;

> Appingedam: 31 mei 2021, voor het 
versterken van twee woningen aan de 
Solwerderstraat 3;

> Appingedam: 1 juni 2021, voor het 
aanleggen van een steiger aan de 
Westersingel 90;

> Delfzijl: 29 april 2021, voor het 
samenvoegen van een dubbele woning 
aan de M.H. Trompstraat 3;

> Delfzijl: 25 mei 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Waterstraat 26;

> Delfzijl: 27 mei 2021, voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de Klaverweide 2;

> Delfzijl: 27 mei 2021, voor het 
kappen van een boom tegenover de 
Neptunusstraat 1;

> Delfzijl: 27 mei 2021, voor het realiseren 
van een uitweg aan de Grote Belt 22;

> Delfzijl: 28 mei 2021, voor het wijzigen 
van de gevel, het aanbrengen van 
handelsreclame en het verwijderen van 
de luifels aan de Oranjestraat 13;

> Delfzijl: 28 mei 2021, voor het plaatsen 
van een overkapping ten behoeve van 
het terras aan de Handelskade West 20;

> Delfzijl: 31 mei 2021, voor het vergroten 
van een berging aan de Bonenakker 14;

> Farmsum: 31 mei 2021, voor het kappen 
van een boom achter Koestraat 34a;

> Garrelsweer: 1 juni 2021, voor het kappen
 van een populier aan de Merumerlaan 
t.h.v. huisnummer 2;

> Godlinze: 28 mei 2021, voor het kappen 
van een kastanjeboom aan de Oudedijk 13;

> Loppersum: 26 april 2021, voor het 
wijzigen van de voorgevel aan de 
Nieuwstraat 2;

> Loppersum: 1 juni 2021, voor het 
kappen van 2 bomen achter Delfstraat 1 
en tegenover Delfstraat 11;

> Meedhuizen: 19 mei 2021, voor 
het bouwen van een loods aan de 
Geefsweersterweg 16;

> Middelstum: 26 mei 2021, voor het 
plaatsen van twee dakkapellen en het 
verwijderen van de schoorsteen aan de 
Heerestraat 22;

> Spijk: 31 mei 2021, voor het bouwen van 
een blokhut aan de Polen 6;

> Wirdum: 14 mei 2021, voor het 
herstellen en vervangen van de 
kozijnen aan de Rijksweg 31;

> Wirdum: 14 mei 2021, voor het plaatsen 
van een aanbouw aan de Rijksweg 39;

> Wirdum: 16 mei 2021, voor het 
plaatsen van een toegangspoort aan 
de voorzijde van de woning aan de 
Stadsweg 6 A;

> Wirdum: 19 mei 2021, voor het 
realiseren van een tijdelijke woning aan 
de Wirdumermeedenweg 2 A; 

Verleende omgevings-
vergunningen (reguliere 
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
> Appingedam: 3 juni  2021, voor het 

wijzigen winkel naar woning aan de 
Kniestraat 15; 

> Delfzijl: 31 mei 2021, voor het isoleren 
van het dak met platen aan de 
Tuikwerderrak 11;

> Delfzijl: 3 juni 2021, voor het realiseren 
van een kleine erker aan de Delf 6; 

> Delfzijl: 3 juni 2021, voor het uitbreiden 
aan de achterkant van het pand aan de 
Waterstraat 56; 

> Delfzijl: 3 juni 2021, voor het realiseren 
van een uitweg aan de Grote Belt 
22;Spijk: 1 juni 2021, voor het realiseren 
van een uitweg aan de Willem de 
Mérodelaan 12; 

> Garrelsweer: 3 juni 2021, voor het 
bouwen van een jongveestal aan de 
Hoeksmeersterweg 1A; 

> Loppersum: 3 juni 2021, voor het 
wijzigen van de voorgevel aan de 
Nieuwstraat 2; 

> Middelstum: 1 juni 2021, voor 
het bouwen van een woning met 
bedrijfsruimte aan de Pompsterweg 4b 
en 4c.

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
Het college van B en W maakt bekend 
dat de volgende omgevingsvergunning 
van rechtswege is verleend, omdat 
binnen de beslistermijn geen besluit is 
genomen (datum is datum verzending):
> Middelstum: 28 mei 2021, voor het 

verbouwen van de woning aan de 
Schoolstraat 15. 

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 

van 6 weken (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: het plaatsen van een 

dakkapel aan de Hogewerflaan 4 
(28 mei 2021);

> Appingedam: het versterken van 
een kapconstructie aan de 
Solwerderstraat 1 (31 mei 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 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.

Kennisgeving besluit Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de omgevingsvergun-
ning verleend 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 
bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c 
Wabo), het oprichten en in werking heb-
ben 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 besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 10 juni 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van 
de stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of telefonisch via 14 0596.

Tegen dit besluit kan binnen zes 
weken na bekendmaking beroep worden 
aangetekend door belanghebbenden bij 
de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.
Daarnaast kunt u in spoedeisende geval-
len de voorzieningenrechter verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Dit 
verzoek kunt u samen met een kopie van 
uw beroepschrift sturen aan de voorzie-
ningenrechter van de sector Bestuurs-
recht van de rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. U kunt ook digitaal het 
beroep- en verzoekschrift indienen bij de 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel be-
schikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

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.

Bekendmaking Reglement Basisregistratie 
personen Gemeente Eemsdelta 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 18 mei 
2021 het Reglement Basisregistratie personen van de Gemeente Eemsdelta 2021 
vastgesteld.

Verstrekken persoonsgegevens
De gemeente moet kaders stellen over het verstrekken van persoonsgegevens van 
haar eigen inwoners. In het reglement Basisregistratie personen gemeente Eems-
delta 2021 staan deze kaders. Het gaat daarbij om het leveren van gegevens aan de 
organisatieonderdelen van de gemeente Eemsdelta en aan aangewezen derden.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op onze website eemsdelta.nl. U vindt de informatie onder het kopje 
“besluiten van de overheid”.

Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 
OV-bureau Groningen Drenthe
Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus 
in 2022 bekendgemaakt. In hun begroting voor 2022 is sprake van een tekort van ruim 9 
miljoen euro. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat reizigersaantallen en inkomsten in 2022 
waarschijnlijk nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Tegelijkertijd is 
er ook nog geen zekerheid over een financiële bijdrage van het Rijk, zoals die er wel was in 
2020 en 2021. Het begrote tekort wordt voor een derde opgelost door het aantal ritten aan te 
passen, vooral op de zogenoemde ‘dikke’ lijnen. De frequentie gaat bijvoorbeeld terug van 8 
keer per uur naar 6 of 4. Lijnen die (deels) hetzelfde traject afleggen rijden tijdelijk minder of 
niet waardoor reizigers soms moeten overstappen.

Reageren kan tot 11 juni
Kijk voor meer informatie op ovbureau.nl. Inwoners van de gemeente Eemsdelta kunnen tot 
vrijdag 11 juni 2021 reageren op de memo ‘Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022’. Dit kan 
per mail via info@ovbureau.nl of door een brief te sturen naar OV-bureau Groningen Drenthe, 
postbus 189, 9400 AD Assen.


