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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
Afsaneh V. 28 februari 1984 9 september 2021
Anthony E.R. 6 oktober 1971 9 september 2021
Kaynak V. 21 februari 1986 9 september 2021
Passant F.A.M. 14 mei 1962 9 september 2021
Roep D.V. 21 november 1990 9 september 2021
Vrolijk V. 8 december 1999 15 september 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.

Tijdelijke compensatieregeling voor 
culturele instellingen en evenementen-
organisaties in Eemsdelta

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat culturele instellingen 
en evenementenorganisaties in Eemsdelta die in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 
schade hebben geleden door de coronamaatregelen, een financiële tegemoetkoming 
kunnen aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot en met 10 oktober 2021.

Wethouder Meindert Joostens: “Voor de culturele sector Eemdelta is er vanuit het Rijk 
in totaal € 220.000,- beschikbaar gesteld. Met de tijdelijke compensatieregeling willen 
we bereiken dat culturele instellingen en evenementenorganisaties in stand kunnen 
worden gehouden en daarmee toegankelijk blijven voor inwoners. De regeling biedt 
perspectief door financiële nadelen te compenseren of als investering voor een nieuwe 
aanpak.” De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van de instelling 
of organisatie en hoeveel subsidie die jaarlijks van de gemeente krijgt.

Amateurkunst en (middel)grote organisaties
Voor amateurkunstverenigingen en kleine evenementenorganisaties is een eenvou-
dige regeling opgesteld. Met het indienen van het aanvraagformulier bij de gemeente 
Eemsdelta komt men automatisch in aanmerking voor een eenmalige vaste financië-
le tegemoetkoming.

Voor de middelgrote en grote culturele instellingen en evenementenorganisaties is een 
andere, meer complexe regeling opgesteld. Bij de aanvraag moeten zij nadere informa-
tie aanleveren over onder andere de geleden coronaschade, jaarstukken en eventueel 
aanvullende plannen.

Aanvragen
De gemeente heeft de culturele instellingen en evenementenorganisaties in Eems-
delta geïnformeerd over de compensatieregeling. Meer informatie over het aanvragen 
van de regeling vindt u op eemsdelta.nl/compensatieregelingcultuur. De regeling en 
het aanvraagformulier zijn ook op te vragen via coronaloket@eemsdelta.nl. Voor meer 
informatie kunt u ook gebruikmaken van dit e-mailadres.

Woensdag 22 september 2021

Energiebespaarpakket voor woningeigenaren 

Woont u in een koopwoning die 
gebouwd is vóór 1971? Dan heeft u 
laatst een brief ontvangen van de 
gemeente Eemsdelta om naar keuze 
een energiebespaarpakket aan te 
vragen. Dit is mogelijk gemaakt dankzij 
een bijdrage van de Rijksoverheid. Het 
energiebespaarpakket kunt u gratis 
aanvragen met de vouchercode die in 
de brief is vermeld, via de website 

energieloket-groningen.nl/eemsdelta.

Keuze uit vier energiebespaar-
pakketten en op is op  
Er zijn vier verschillende pakketten met 
eenvoudige maatregelen voor isolatie, 
water- en energiebesparing of zuinige 
verlichting. De inhoud varieert van 
slimme stekkers tot led-lampen en van 
een waterbesparende douchekop tot 
radiatorfolie. U kunt zelf kiezen welk 
pakket het beste bij uw woning past. Na 
aanvraag met de vouchercode kunt u 
het energiebespaarpakket afhalen bij 
een  uitgiftepunt.

Hebt u als woningeigenaar geen brief 
met code ontvangen? Ga dan naar 
energieloket-groningen.nl/eemsdelta 
om uw vouchercode alsnog aan 
te vragen.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een
veilige afstand.

Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden 
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, 

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een 
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en 
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Entertainment toegestaan.

Geen maximaal aantal bezoekers.*

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.*

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.

Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.
Dit is je coronatoegangsbewijs.

Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer.

In het professioneel personenvervoer.

Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

*   Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 75%
van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl



eemsdelta.nl

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

De raad vergadert 
Op woensdag 29 september 2021 verga-
dert de gemeenteraad om 19.30 uur.

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

Op de agenda onder andere: 
> Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

Blokstad 1;
> Kredietaanvraag aankoop warme 

gronden, Loppersum;
> Kredietaanvraag aankoop perceel 

Middelstum;
> Visie op Toerisme;
> Klachtenregeling raad en griffie;
> Bekrachtiging opgelegde 

geheimhouding documenten Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. 

Benieuwd naar de complete agenda en 

de stukken die daarbij horen? Kijk dan op 
eemsdelta.nl/raad. 

Spreekrecht
Als u wilt inspreken tijdens de raadsver-
gadering over een onderwerp wat op de 
agenda staat, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij de griffie. U kunt er ook voor 
kiezen om uw bijdrage over een onder-
werp toe te sturen. In beide gevallen kunt 
u contact opnemen via griffie@eemsdelta.
nl of 0596-69 12 03. Vergeet via e-mail niet 
uw naam en telefoonnummer te vermelden 
zodat wij contact met u kunnen opnemen. 
U kunt zich tot 24 uur voor de raadsverga-
dering aanmelden of uw bijdrage over een 
onderwerp (richtlijn ongeveer 300 woor-
den) toesturen. Wanneer u uw bijdrage 
toestuurt zorgt de griffie ervoor dat alle 29 
raadsleden dit ontvangen.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Vul de vragenlijst in voor de woonvisie
van Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta maakt een 
woonvisie. Dit is een plan waarin staat 

hoe de gemeente zich wil ontwikkelen 
als goede en fijne woonplek voor ieder-
een en wat we daar precies voor nodig 
hebben. Er liggen kansen om nieuwe 
woningen toe te voegen. De woonvisie 
van Eemsdelta maken we samen. Als 
inwoner weet u immers het beste wat 
er nodig is om plezierig te wonen. Naar 
welke woningen is veel behoefte? Wat 
zijn de wensen van bijvoorbeeld star-
ters of doorstromers? Waar is uitbrei-
ding van de woningvoorraad nodig? 
Via de link naar de online vragenlijst 
kunt u meedenken. Reageren kan tot 
en met woensdag 6 oktober 2021. De 
link vindt u op eemsdelta.nl/woonvisie 
of scan de QR code.

Werkzaamheden 

> Tunnel Hogelandsterweg Delfzijl 
Op vrijdag 24 september 2021 zijn er van-
af 07:00 uur onderhoudswerkzaamheden 
aan de riolering in de tunnel (onder de 
N360 door) aan de Hogelandsterweg. Dit 
duurt de hele dag. De tunnel is gestremd 
voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel gebruik maken 
van de tunnel. De werkzaamheden 
worden aansluitend uitgevoerd op het 
onderhoud aan de rotonde Europaweg. 
Doorgaand verkeer over de 
Hogelandsterweg is niet mogelijk en 
wordt omgeleid.

Zandplatenbuurt
De Zandplatenbuurt (ten westen van de 
Hogelandsterweg) is via het noorden en 
oosten bereikbaar via de rotonde Euro-
paweg. Vanuit het zuiden van de Hoge-

landsterweg is de Zandplatenbuurt niet 
bereikbaar.

Station Delfzijl West 
Bestemmingsverkeer voor station Delfzijl 
West wordt omgeleid via de N33 en 
Holwierde.

Bornholm
Bestemmingsverkeer voor Bornholm 
wordt omgeleid via de N33 en Holwierde.

Omgeving De Wending
Bestemmingsverkeer voor De Wending 
wordt omgeleid via de Kustweg / 
Waddenweg.

Openbaar vervoer
Lijn 6 Groningen – Delfzijl rijdt tijdelijk een 
verkorte route. 

Vragen
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door het bedrijf Van der Valk + de Groot. 
Voor vragen kunt u terecht bij de heer J. 
Bruins van de gemeente Eemsdelta. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer 14 0596 
of per e-mail: jan.bruins@eemsdelta.nl.

Inwonersenquête Eemsdelta 2021

Drie weken geleden hebben 14.000 
inwoners van de gemeente Eemsdelta 
een enquête Eemsdelta ontvangen. Heeft 
u deze inwonersenquête ontvangen, 
maar nog niet ingevuld? Dan vragen we u 
alsnog mee te doen aan het onderzoek. 
Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. 
Heeft u inmiddels gereageerd? Hartelijk 
dank!

Waarom dit onderzoek?
De gemeente vindt het belangrijk om 
plannen samen met inwoners te maken. 
Via de enquête willen we daarom 
bijvoorbeeld graag te weten komen hoe 
tevreden u bent over uw leefomgeving, 
of u wel eens overlast ervaart, maar ook 
of u zich af en toe eenzaam voelt. Een 
onderzoek als dit zullen wij minimaal 
eens in de vier jaar herhalen. Zo zijn wij
op de hoogte van de wensen en ideeën 
van onze inwoners en blijven onze 
plannen aansluiten op wat er

leeft en speelt in onze gemeente. 

Uitkomst 
De enquêtes die tot en met dinsdag 5 
oktober 2021 zijn ontvangen, worden 
meegenomen in dit onderzoek. Alle 
reacties verwerken we in het najaar. Een 
samenvatting van de uitkomsten plaatsen 
we in het voorjaar van 2022 in het 
Gemeentenieuws in huis-aan-huiskrant 
de Eemsbode en op onze sociale media 
kanalen. Vervolgens gaan we aan de slag 
met alle uitkomsten voor het maken van 
nieuwe plannen. 

Meer weten?
Heeft u vragen over het onderzoek? 
Neem dan contact op met I&O Research. 
Dit is het bureau dat in opdracht van de 
gemeente de enquête uitvoert.
U kunt bellen met telefoonnummer 
0800-0191 of stuur een e-mail naar:
helpdesk@ioresearch.nl. Gemeente gaat zieke bomen vervangen

De gemeente Eemsdelta gaat de aankomende winterperiode bomen vervangen. 
Zieke bomen die een risico vormen worden gekapt, nieuwe bomen worden aangeplant. 
Dit doen we op meerdere plekken in de gemeente. 

Essentaksterfte
De gemeente heeft ruim 37.000 bomen langs wegen, paden en in parken. Ongeveer 
18% daarvan zijn essen. Jonge en oude essen worden overal in Nederland steeds 
vaker aangetast door essentaksterfte. Het wordt veroorzaakt door een agressieve 
schimmelziekte, waarvan de bomen meestal niet herstellen.

Meer informatie
De gemeente gaat de zieke gekapte essen vervangen. Dit is een traject van een 
aantal jaren. Ieder jaar vervangen we een deel van de zieke bomen op basis van 
boominspecties. Meer informatie is te vinden op eemsdelta.nl/essentaksterfte. Op 
deze plek staat ook een kaart waarop te zien is welke bomen worden vervangen.
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Publicatie ontwerp-bestemmingsplan 
Snelgersmastraat 2, Appingedam

Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
maakt bekend dat het ontwerp-be-
stemmingsplan ‘’Snelgersmastraat 2, 
Appingedam’’ met bijbehorende stukken 
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Omschrijving bestemmingsplan
Met het ontwerp-bestemmingsplan 
‘’Snelgersmastraat 2, Appingedam’’ wordt 
de op het perceel geldende bestemming 
“Maatschappelijk” omgezet naar een 
passende woonbestemming.

Ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen van 23 
september 2021 tot en met 3 november 
2021 ter inzage. De genoemde stukken 
kunt u inzien via ruimtelijkeplannen.nl 
onder planidentificatienummer NL.IM-
RO.1979.67BP-ON01. De digitale versie 

van het plan is de juridisch bindende ver-
sie. Bij een verschil tussen de digitale en 
de papieren versie geldt het digitale plan. 

Wilt u toch de papieren versie inzien? 
Maak dan een afspraak bij het Klant  
Contact Centrum via eemsdelta.nl/ 
afspraak of via telefoonnummer 14 0596. 
Onze medewerkers gaan dan met u op 
zoek naar een oplossing.

Zienswijze
Het is voor iedereen mogelijk om een 
zienswijze te geven op het ontwerp-be-
stemmingsplan ‘’Snelgersmastraat 2, 
Appingedam’’. Dit kan schriftelijk én 
mondeling. Een schriftelijke zienswijze 
kunt u sturen naar de gemeenteraad 
van Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA te 
Appingedam. Uw zienswijze kunt u ook 
sturen naar het e-mailadres gemeente@
eemsdelta.nl, ter attentie van de gemeen-
teraad. Voor een mondelinge reactie kunt 
u contact opnemen met de gemeente 
Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596.  
Een zienswijze moet in ieder geval voor-
zien zijn van uw naam en adres.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met Sanne Klootsema 
van het team Vergunningen, Ruimtelijke 
ordening en vastgoedontwikkeling.  
Zij is bereikbaar via 0596-69 9726 of via 
sanne.klootsema@eemsdelta.nl.

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta 
en Het Hogeland kunnen voortaan  
gemakkelijker en sneller geur- en 
geluidsoverlast van bedrijven melden 
via de Hinderapp. De Hinderapp is 
een web-app.  Ervaart u geur- of 
geluidshinder in uw eigen omgeving? 
Meld dat dan meteen via de Hinderapp. 
In de Hinderapp kunt u precies zien 
welke andere meldingen over geur- 
en geluidshinder er in de gemeente 
Eemsdelta zijn gedaan. Met gebruik 
van de Hinderapp helpt u mee om 
zichtbaar te maken wat er gebeurt in uw 
leefomgeving. De Hinderapp geeft u, uw 
gemeente, de provincie Groningen en de 
Omgevingsdienst Groningen inzicht in 
de geur- en geluidshinder die inwoners 

ervaren van bedrijven. Dat is belangrijke 
informatie bij het maken van nieuw 
provinciaal milieubeleid.

Doet u mee? 
De Hinderapp is eenvoudig in gebruik. U 
hoeft maar één keer uw gegevens in te 
vullen om in het vervolg direct meldingen 
te kunnen doen. Uw gegevens zijn alleen 
nodig voor meldingen in de Hinderapp. 
Ze worden niet doorgestuurd of voor 
andere zaken gebruikt.

De Hinderapp is ontwikkeld door 
de Provincie Groningen, gemeenten 
Eemsdelta en Het Hogeland en de 
Omgevingsdienst Groningen. Registreer  
u eenmalig via hinderapp.nl

Overlast van graffiti: 
geef het door aan de 
gemeente
Ziet u graffiti op plekken in onze gemeen-
te? Geef dit dan door aan de gemeente. 

Hoe geeft u meldingen van graffiti aan 
ons door?
> U kunt eenvoudig zelf een melding 

invoeren in ons meldsysteem via: 
eemsdelta.nl/meldpunt. 

> Gaat het om kwetsende graffiti? Bel 
dan met ons telefoonnummer: 14 0596. 
De graffiti wordt binnen 24 uur door ons 
verwijderd. 

Graffiti is schadelijk
We treffen regelmatig graffiti aan op 
bruggen, kunstwerken, openbare gebou-
wen en muren. Graffiti kan vervelend of 
kwetsend zijn om te zien. Daarom verwij-
deren we graffiti in de openbare ruimte. 
Het verwijderen van de bekladding kost 
veel geld. Bruggen, kunstwerken en ge-
bouwen raken blijvend beschadigd door 
de spuitverf van de graffiti.

Wij doen altijd aangifte
Als iemand betrapt wordt op het spuiten 
van graffiti, dan zijn de schoonmaak- 

kosten voor de dader. Daarnaast doen wij 
altijd aangifte wegens vandalisme. 
De dader kan dan een boete of een  
Halt-straf krijgen.

Ervaart u geur- of geluidshinder van bedrijven? 
Meld het via de Hinderapp!

Inleveractie steekwapens ‘Drop je knife en  
doe wat met je life’

De gemeenten Eemsdelta en Het Hoge-
land nemen in de Week van de Veiligheid 
deel aan de landelijke inleveractie van 
steekwapens. Het doel is om jongeren 
bewust te maken dat het niet stoer is om 
een wapen op zak te hebben. ‘Drop je 
knife en doe wat met je life’ is de slogan 
die bij de campagne hoort. Tijdens de 
inleverweek van 11 tot en met 17 oktober 
2021 kunnen steekwapens en slagwa-
pens anoniem ingeleverd worden bij 
politiebureaus. Daar staan inlevertonnen. 
Daarnaast gaat een mobiele 

inleverlocatie rijden langs de hangplek-
ken van jongeren. Inleveraars krijgen 
geen straf voor verboden wapenbezit. 
Ook wordt er niets opgeschreven. Een 
mes op zak is niet normaal en zeker niet 
cool.  Burgemeester Gerard Beukema van 
de gemeente Eemsdelta: “Vaak realiseren 
jongeren zich onvoldoende welke risico’s 
zij voor zichzelf én voor hun omgeving 
opleveren door het dragen en gebruik 
van een wapen.”

Inleveractie ondersteund door alle  
middelbare scholen 
De campagne wordt gehouden samen 
met de middelbare scholen in beide  
gemeenten. Leerlingen worden in  
klassikale mentorlessen bewust van on-
der meer de strafrechtelijke gevolgen als 
je een wapen op zak hebt en  
deze gebruikt.

Binnen de gemeenten Eemsdelta en Het 
Hogeland doen de volgende organisaties 
mee aan de landelijke inleveractie: Politie 
Noord-Nederland, Halt, Mensenwerk Ho-
geland, gemeente Eemsdelta, gemeente 
Het Hogeland, Het Hogeland College, 
Terra Winsum, Jongerenwerk Eemsdelta, 
Cadanz Welzijn,  Noorderpoort,  
Dollardcollege en Stichting Voortgezet 
Onderwijs Eemsdelta.
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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 aanvra-
gen ontvangen voor de volgende omge-
vingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 13 september 2021, voor 

het kappen van 3 kastanjebomen aan 
de Solwerderweg 5 a;

> Appingedam: 14 september 2021, voor 
het vervangen van het gevelkozijn aan 
de Emmastraat 7;

> Arwerd: 8 september 2021, voor het 
vervangen van de middenspannings-
kabel aan de Kloosterweg;

> Farmsum: 14 september 2021, voor 
het verbreden van een uitweg aan de 
Pastorietuin 8;

> Holwierde: 8 september 2021, voor het 
vervangen van de middenspannings-
kabel aan de Hoofdweg;

> Middelstum: 10 september 2021, 
voor het wijzigen van de gevel aan de 
Schoolstraat 2;

> Stedum: 9 september 2021, voor het 
bouwkundig versterken van woningen 
aan de Weemweg 51;

> Stedum: 9 september 2021, voor het 
bouwkundig versterken van de woning 
aan de Weemweg 53;

> Stedum: 15 september 2021, voor 
het vernieuwen van kozijnen aan de 
Bedumerweg 1; 

> Termunterzijl: 6 september 2021, voor 
het herbouwen van 8 recreatiehuisjes 
aan de Schepperbuurt 37 C. 

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 13 september 2021, voor 

het vervangen van de gevelbeplating 
aan de Roerdompstraat 1;

> Delfzijl: 9 september 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Rietzoom 11;

> Delfzijl: 9 september 2021, voor 
het verbreden van de oprit en het 

verplaatsen van een lantaarnpaal aan 
de Strekel 9;

> Delfzijl: 10 september 2021, voor het  
bouwen van 22 grondgebonden 
woningen aan de Polarisweg 137-157, 
Neptunusstraat 12-26 en  
Uitwierderweg 79-83;

> Delfzijl: 13 september 2021, voor het 
plaatsen van 6 tijdelijke woningen en  
1 container aan de Ubbenslaan;

> Delfzijl: 14 september 2021, voor het 
aanleggen van een aanlegsteiger  
nabij Tuka 1;

> Garsthuizen: 9 september 2021, voor 
het kappen van 2 dode bomen aan de 
Smydingheweg nabij huisnummer 7;

> Middelstum: 13 september 2021, voor 
het bouwen van 2 tijdelijke woningen 
aan de Boerdamsterweg 12C;

> Wagenborgen: 10 september 2021, 
voor het kappen van een boom aan de 
Rehoboth nabij huisnummer 1. 

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum besluit):
> Delfzijl: 9 september 2021, voor het 

realiseren van een uitweg aan de 
Nieuweweg 2;

> Delfzijl: 10 september 2021, voor het 
bouwen van 78 appartementen, een 
supermarkt en een commerciële ruimte 
aan de Willemstraat, Waterstraat en 
Havenstraat;

> Eenum: 15 september 2021, voor het 
bouwen van een kapschuur aan de 
Hogeweg 5;

> Leermens: 9 september 2021, voor 
het realiseren van een uitweg aan de 
Godlinzerweg;

> Loppersum: 10 september 2021, voor 
het bouwkundig versterken van de 
woning en nieuwbouw van een schuur 
met woongedeelte aan de Lagestraat 
30;

> Loppersum: 10 september 2021, voor 
het bouwkundig versterken van de 
woning aan de Lagestraat 28;

> Spijk: 13 september 2021, voor het 
vervangen van de achtergevel van 
het bijbehorend bouwwerk aan de 
Hoofdweg-Noord 25;

> Wagenborgen: 15 september 2021, 
voor het bouwen van bergingen bij Tiny 
Houses Wagenborgen aan de Familie 
Bronsweg. 

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.

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel, 
Kerkeweg 41, 9917 PG  
te Wirdum
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben op  
7 september 2021 een ontheffing  
verleend voor het verbranden van 
slootmaaisel dat betrekking heeft op de 
landbouwgronden behorende bij het 
agrarische bedrijf gelegen aan Kerkeweg 
41, 9917 PG te Wirdum  
(datum is datum verzending).

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel, 
Huizingerweg 2, Huizinge
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben op  
14 september 2021 een ontheffing 
verleend voor het verbranden van 
slootmaaisel dat betrekking heeft op de 
landbouwgronden behorende bij het 
agrarische bedrijf gelegen aan de  
Huizingerweg 2, 9992 TW te Huizinge 
(datum is datum verzending).

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel, 
Vierhuizerweg 4, 9909 TM 
te Spijk
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben op  
15 augustus 2021 een ontheffing verleend 
voor het verbranden van slootmaaisel dat 
betrekking heeft op de landbouwgron-
den behorende bij het agrarische bedrijf 
gelegen aan de Vierhuizerweg 4, 9909 TM 
te Spijk (datum is datum verzending).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na datum verzending van één van 
de bovenstaande ontheffingen, een ge-
motiveerd bezwaarschrift bij het college 
indienen. Daarnaast kunt u in spoedei-
sende gevallen de voorzieningenrechter 
verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen. Dit verzoek kunt u samen met 
een kopie van uw bezwaarschrift stu-
ren aan de voorzieningenrechter van de 
sector bestuursrecht van de Rechtbank 
Noord-Nederland, Postbus 150,  
9700 AD Groningen.

Inlichtingen
Informatie over één van bovenstaande 
ontheffingen en over de procedure  
krijgt u bij de gemeente Eemsdelta,  
afdeling APV & Bijzondere Wetten, 
telefoonnummer 14 0596.

Verleende maatwerkbesluit 
geluid, Zinkweg 11 te Farmsum
Het college van burgemeester en  
wethouders van de gemeente Eemsdelta 
heeft in het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht een maatwerkbesluit met 
maatwerkvoorschriften voor de  
geluidsituatie verleend aan: 

> Zinkweg 11, 9936 BW te Farmsum  
(14 september 2021). 

Het besluit en de bijbehorende stuk-
ken liggen vanaf 23 september 2021 ter 
inzage bij de gemeente Eemsdelta. Voor 
het inzien van de stukken kunt u contact 
opnemen met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunnen belanghebben-
den bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eemsdelta 
binnen zes weken na de verzenddatum 
van het besluit bezwaar maken door het 
indienen van een gemotiveerd bezwaar-
schrift. Als onverwijlde spoed dit vereist, 
kan ook een verzoek om voorlopige  
voorziening worden gedaan bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, locatie  
Groningen, Postbus 150,  
9700 AD Groningen.

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

Kennisgeving Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval, 
Jachtlaan 50 te Delfzijl
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft de 
volgende kennisgeving op grond van het 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
ontvangen voor het breken van circa 32.655 
ton puin dat vanaf eind oktober 2021 zal 
gaan plaatsvinden, gedurende 
20 werkdagen.

> Jachtlaan 50, 9934 JD te Delfzijl. 
Tegen deze kennisgeving kunt u geen 
bezwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend-
making.

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

Besluit m.e.r.-beoordeling 
Vafipro, Valgenweg,  
Farmsum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft een beslissing genomen ten aanzien 
van de m.e.r.-beoordeling voor de oprich-
ting van een fabriek aan de Valgenweg te 
Farmsum. Het initiatief betreft de oprich-
ting van een fabriek voor de productie van 
vismeel, visolie, diermeel en dierlijk vet.  

Ter inzage
Wilt u een stuk inzien? Neem dan con-
tact op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596.  
De medewerkers van het KCC helpen u 
graag verder.



Vergunningen

ONLINE MELDPUNT
Overlast? Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

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.nleemsdelta.nl

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

De beoogde activiteit staat vermeld in 
bijlage D, categorie 35 van het Besluit mi-
lieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). 
Op grond van bijlage D categorie 35 geldt 
voor de oprichting, wijziging of uitbreiding 
van een installatie bedoeld voor:
a.  Het vervaardigen van dierlijke of plant-

aardige oliën of vetten (minimaal 40.000 
ton per jaar);

b.  Het vervaardigen van vismeel of visolie 
(minimaal 10.000 ton per jaar) of;

c.  Het vervaardigen en conserveren van 
dierlijke en plantaardige producten 
(minimaal 10.000 ton per jaar). 

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 uitgevoerde 
m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging 
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 23 september 2021 tijdens 
kantooruren ter inzage bij de gemeente 
Eemsdelta. Voor meer informatie of voor 
het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken via eemsdelta.nl,  
telefonisch via 14 0596 of per e-mail: 
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. Belanghebbenden 
kunnen hun bezwaren tegen het besluit 

kenbaar maken in het kader van de wet-
telijke 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.


