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Gemeentenieuws

De raad heeft besloten 
Tijdens de vergadering van 30 juni 2021 
heeft de raad: 
> de voorzitter en de leden van de 

rekenkamercommissie benoemd; 
> het bestemmingsplan “Peperstraat 8 te 

Godlinze” gewijzigd vastgesteld;
> het bestemmingsplan “Delfzijl-Wonen 

met een Plus” vastgesteld en het 
bijbehorende beeldkwaliteitsplan 
vastgesteld als aanvulling op de 
welstandsnota; 

> het bestemmingsplan “Delfzijl – 
Betingehof” gewijzigd vastgesteld en 
het beeldkwaliteitsplan “Betingehof” 
vastgesteld als aanvulling op de 
Welstandsnota; 

> een voorbereidingsbesluit 
genomen voor het bestemmings-/
omgevingsplan Oosterhorn; 

> een voorbereidingsbudget van € 
165.000 beschikbaar gesteld voor de 
volgende fase (project Eemszijlen); 

> het lokale programma Eemsdelta 
vastgesteld en ingestemd met 
kredietverlening voor de projecten. 
Hierop wordt de begroting aangepast; 

> het controleprotocol 2021 gemeente 
Eemsdelta vastgesteld en het normen-
kader 2021 voor kennisgeving 
aangenomen; 

> de jaarrekening 2020 
Vuilverwerkingsbedrijf Noord 
Groningen vastgesteld en besloten 
geen zienswijze in te dienen; 

> kennisgenomen van de vastgestelde 
financiële stukken van de 
Veiligheidsregio 2021 en besloten 
geen zienswijze in te dienen op de 
actualisatie begroting 2021 en concept 
begroting 2022;

> besloten een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor de 
omgevingsvergunning voor de 
ontwikkeling van de perspectief-
locaties aan de Neptunusstraat/
Kustweg in Delfzijl; 

> 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 

Gemeente Eemsdelta begint met 
het oplossen van schulden van 
gedupeerden toeslagenaffaire

De gemeente Eemsdelta wil gedupeerde 
ouders van de toeslagenaffaire alle hulp 
bieden die zij nodig hebben om een nieu-
we start te kunnen maken. Daarom heeft 
het college op 29 juni 2021 besloten alle 
gemeentelijke schulden van gedupeerde 
ouders kwijt te schelden. Hieronder vallen 
ook openstaande aanslagen bij het Noor-
delijk Belastingkantoor.

Recht op compensatie
Wethouder Hans Ronde: ‘Wij willen alles 
in het werk stellen om ervoor te zorgen 
dat getroffen ouders in de gemeen-
te Eemsdelta krijgen waar zij recht op 
hebben. We zijn blij dat we als één van de 
eerste overheidsorganisaties de stap in 
het kwijtschelden van hun schulden zet-
ten. Andere overheidsorganisaties volgen 
naar verwachting snel.’ 

Met dit besluit loopt de gemeente vooruit 
op een landelijke regeling die volgend 
jaar in werking treedt. Voor het kwijtschel-
den van de schulden bij het Noordelijk 
Belastingkantoor hoeven ouders zelf niets 
te doen. Zij krijgen hierover in juli 2021 een 
brief van het Noordelijk Belastingkantoor.

Meldpunt Cadanz Welzijn
Eerder dit jaar heeft de gemeente een 
meldpunt voor gedupeerde ouders inge-
richt bij Cadanz Welzijn. Sociaal raadslie-

den van Cadanz Welzijn nemen contact 
op met gedupeerden die op de lijst van 
de Belastingdienst staan om duidelijke 
informatie en advies te bieden. Zij kunnen 
desgewenst ook helpen bij het in kaart 
brengen van alle schulden en mogelijk 
andere problemen. 
Ouders die denken dat zij slachtoffer 
zijn van de toeslagenaffaire kunnen zich 
alsnog melden bij Cadanz Welzijn.

Contact
Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tus-
sen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? 
Heeft u andere vragen over de toesla-
genaffaire? Neem dan contact op met de 
sociaal raadslieden van Cadanz Welzijn, 
Dennis Huisman of Jolanda van de Kamp. 
Zij zijn van maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 17.00 uur te bereiken 
via telefoonnummer (0596) 74 50 24 of via 
info@cadanzwelzijn.nl.

Toeslagenaffaire
In Nederland zijn veel ouders  slachtoffer 
geworden van onterechte fraudeverden-
kingen met de kinderopvangtoeslag. Zij 
hebben die terug moeten betalen. Dit 
heeft onder andere geleid tot ernstige 
geldproblemen en schulden bij ouders. 
Het Rijk heeft een compensatie geboden 
van € 30.000,- en toegezegd alle (publie-
ke en private) schulden over te nemen.

Help mee om 
uw wijk veiliger 
te maken

Iedereen wil zich veilig voelen in huis, op 
het werk en op straat. Helaas hebben we 
soms te maken met overvallen, inbraken 
en geweld. Vaak kennen slachtoffers 
en daders elkaar. Weet u iets over een 
misdaad, maar wilt u anoniem blijven? 
Meld het dan bij Meld Misdaad Anoniem. 
Dankzij dit meldpunt kan de politie elke 
dag 5 verdachten oppakken. 

Zo maken we samen onze gemeente 
veiliger!

Meld Misdaad Anoniem:
> is onafhankelijk (geen politie);
> ziet uw telefoonnummer of 

IP-adres niet;
> slaat uw gegevens niet op;
> is 24/7 online;
> is elke dag telefonisch bereikbaar.

Kijk op meldmisdaadanoniem.nl of
bel naar 0800-7000.

Sloop voormalig Delfzichtziekenhuis 
is begonnen

Scheffer Groep uit Wezep is op 5 juli begonnen met de sloop van het voormalig 
Delfzichtziekenhuis. Het sloopbedrijf heeft een plan gemaakt om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. De omwonenden zijn via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht 
van de sloopwerkzaamheden en omleidingsroute. Het terrein blijft met hekken afgeslo-
ten voor onbevoegden en er is camerabewaking. De sloopwerkzaamheden zijn in het 
voorjaar van 2022 afgerond. Op het terrein komt een woonwijk met een mix van koop- 
en huurwoningen. Het stedenbouwkundig plan daarvoor is in voorbereiding. 

Woensdag 7 juli 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.

Aangevraagde omgevings- 
vergunningen
In verband met een technische storing kun-
nen wij deze week geen overzicht geven van 
de aangevraagde omgevingsvergunningen 
in onze gemeente. Volgende week kunt u het 
overzicht wel weer op deze pagina vinden.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere 
procedure)
Het college heeft onderstaande omgevings-
vergunningen verleend (datum is datum 
verzending):
> Delfzijl: 30 juni 2021, voor het realiseren 

van een restaurant in een voormalig 
winkelpand en het wijzigen van de gevel 
aan de Landstraat 64;

> Delfzijl: 30 juni 2021, voor het plaatsen van 
een dakkapel aan de Klaverweide 2;

> Meedhuizen: 30 juni 2021, voor het bouwen 
van een loods aan de Geefsweersterweg 16;

> Spijk: 29 juni 2021, voor het bouwen van 
een blokhut aan de Polen 6;

> Wirdum: 30 juni 2021, voor het plaatsen van 
een toegangspoort aan de Stadsweg 6 A. 

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):
> Westeremden: 1 juli 2021, voor het 

verlengen van het hoofdgebouw met 
een uitbouw aan de zijkant, aan de 
Huizingerweg 17.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvra-
gen wordt verlengd met een termijn van 6 
weken (datum is datum ontvangst):
> Delfzijl: voor het plaatsen van een 

bergruimte bij Kindcentrum Noord  
(5 mei 2021); 

> Delfzijl: voor het bouwen van een woning 
aan de Winterpeil 2  
(15 mei 2021);

> Loppersum: voor het verbouwen van 
een deel van de bestaande school 
tot woningen/appartementen aan de 
Wirdumerweg 16 (11 mei 2021);

> Zijldijk: voor het vergroten van de 
bestaande garage aan de Fivelweg 37  
(6 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/ont-
heffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken 

na datum van verzending. Vermeld in uw 
brief tegen welke vergunning/ontheffing u 
bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom  
u het er niet mee eens bent. Stuur uw  
bezwaar naar: het college van B&W,  
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Kennisgeving ontwerp besluit 
wijzigingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Eemsdelta zijn, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) van plan een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het bouwen van een werktui-
genberging en aanpassen van de bovenbouw 
van de jongveestal aan de Nansumerweg 15 
te Holwierde. 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 
werktuigenloods wordt buiten het bouwvlak 
gebouwd. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 8 juli 2021 
tot en met 19 augustus 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis te Delfzijl, Johan van den  
Kornputplein 10 in Delfzijl. De stukken zijn 
tevens raad te plegen via de website  
ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling zienswij-
zen worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders. Voor het inbrengen van een 
mondelinge zienswijze of het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via eems-
delta.nl of telefonisch via 14 0596.

Verleende goedkeuring op 
verzoek goedkeurings- 
besluit (reguliere procedure), 
Visserijweg 1-3 Farmsum
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente heeft besloten om 
een goedkeuringsbesluit op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) te nemen en heeft de beschikking op 
de hieronder vermelde datum verzonden aan 
de aanvrager:
> Wagenborg Stevedoring B.V., Visserijweg 

1-3 in Farmsum, een verzoek om 
aanpassing van het Basisvoorwaarden 
Programma Milieu (BVPM), 28 juni 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit 
besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door 
binnen zes weken na de verzenddatum van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eemsdelta. 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat 
de mogelijkheid om daarnaast een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning in te dienen bij de Voorzieningenrechter 
in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Dit verzoek 
kunt u ook digitaal indienen bij de genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ 
bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elek-
tronische handtekening (DigiD) nodig.  
Kijk op de genoemde site voor de  
precieze voorwaarden.

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

Melding Activiteitenbesluit, 
Zinkweg 5 te Farmsum
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft  
de volgende melding op grond van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer ontvangen:

Zinkweg 5, 9936 BW te Farmsum, SMIT 
Technicoat, veranderingsmelding voor het in 
gebruik nemen van de naastgelegen loods 
waar machinale hout- en metaalbewerking 
plaatsvindt. 

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

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

Melding Activiteitenbesluit, 
Oosterhorn 20 te Farmsum
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft de 
volgende melding op grond van het Activitei-
tenbesluit milieubeheer ontvangen:

Oosterhorn 20, 9936 HD te Farmsum, veran-
deringsmelding voor de inrichting Linde Gas 
Benelux B.V. De melding heeft betrekking 
op het wijzigen van installaties. Ook wordt de 
inrichtingsgrens gewijzigd. 

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

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

Kennisgeving ontwerp besluit 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Eemsdelta 
zijn in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht van plan een omge-
vingsvergunning te verlenen voor het bouwen 
van een dubbele woning aan de Kustweg/
Neptunusstraat 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 8 juli 2021 
tot en met 18 augustus 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis in Delfzijl. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen 
inbrengen. Zij moeten worden gericht aan ons 
college. Voor het inbrengen van een monde-
linge zienswijze of het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken via eemsdelta.nl, 
of telefonisch via 14 0596.

Ontwerp besluit vaststellen 
hogere waarden Wet geluid- 
hinder 2 woningen hoek Kust-
weg/Neptunusstraat, Delfzijl
In het kader van de aanvraag om omge-
vingsvergunning voor de bouw van de twee 
woningen is een onderzoek verricht naar 
de geluidsbelasting vanwege het weg-
verkeerslawaai en het industrielawaai. Het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden maakt 
de realisering van de woningen mogelijk. 
Het besluit hogere grenswaarden is nodig 
omdat de te bouwen woningen niet zonder 
meer voldoen aan de voorkeursgrenswaarde 
van wegverkeerslawaai en industrielawaai. 
De geluidsbelasting blijft ingevolge de 
Wet geluidhinder wel binnen de maximale 
voorkeursgrenswaarde voor het geluid. Het 
college van burgemeester en wethouders 
kan daarom ontheffing verlenen van de voor-
keursgrenswaarden en een hogere waarde 
vaststellen. 

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken 
liggen van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 
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.
 
Tijdens de genoemde periode kunnen 
belanghebbenden schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Voor het inbrengen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer 14 0596.

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..


