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Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 05 96.

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 05 96
gemeente@eemsdelta.nl
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MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
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 corona-
maatregelen 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.

De raad heeft besloten
Tijdens de vergadering van 17 februari 
2021 heeft de raad: 
- Harold Kol (ChristenUnie) toegelaten 

tot lid van de raad en aangewezen als 
plaatsvervangend lid van het algemeen 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
regeling Groningen Seaports; 

- het Beeldkwaliteitsplan Opwierde-I 
vastgesteld; 

- het Bestemmingsplan Kindcentrum 
Delfzijl vastgesteld; 

- de Visie ‘Eemsdelta is dichtbij’ 
vastgesteld; 

- besloten een rijksbijdrage aan te vragen 
bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties voor 
kosten die gemaakt zijn voor onderzoek 
naar en opsporing van niet gesprongen 
explosieven in het jaar 2020; 

- de motie herijking gemeentefonds 
aanvaard (unaniem aanvaard).

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 

Woensdag 24 februari 2021

Bezorging aanslag gemeentelijke belastingen.

In de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en
Loppersum werden de aanslagen van de gemeen-
telijke belastingen altijd begin februari bezorgd. De 
gemeente Eemsdelta verstuurt de belastingaanslagen 
dit jaar niet in februari, maar in april. 

Voor u als inwoner verandert er weinig. U kunt zoals u
gewend was betalen in tien termijnen. De eerste

termijn is dan in mei 2021, de laatste termijn in februari 
2022. 

Tariefbepaling in maart
Het versturen van de gemeentelijke belastingaan-
slagen in april, komt door de herindeling van de drie 
gemeenten. De belastingbestanden van de drie voor-
malige gemeenten moeten we nog samenvoegen.

Ook kan de gemeenteraad pas in de vergadering van 
maart het tarief voor de belastingen vaststellen.  Als 
u vragen heeft over de belastingaanslag, dan kunt u 
bellen met het Klant Contact Centrum via: 14 05 96.

Voor de aangifte van de Inkomstenbelastingen over 
2020, kunt u de WOZ waarde invullen die op de aanslag 
staat die u vorig jaar van de gemeente heeft ontvangen.

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de 
voorjaarsvakantie
Ben jij tussen de 6 en 17 jaar? Doe dan 
tijdens de voorjaarsvakantie mee met al-
lerlei leuke activiteiten zoals een survival 
in Stedum, een BMX clinic in Appingedam 
of Bubbel Bal in Delfzijl. Bij de activi-
teiten wordt vanzelfsprekend rekening 
gehouden met de coronamaatregelen. 
Het jongerenwerk van Cadanz Welzijn or-
ganiseert in samenwerking met Huis voor 
de Sport, Sport4Connect en JongGoud 
Eemsdelta deze activiteiten voor jongeren 
in de voorjaarsvakantie.

De organisatie Winter Games heeft een 
financiële bijdrage gegeven.

De Winter Games wil met extra sport- en 
spelactiviteiten jongeren motiveren in 
beweging te komen. In de hele gemeente 
Eemsdelta is van alles te doen.

Meer informatie is te vinden op de sociale 
media kanalen (Instagram, Facebook) van 
het jongerenwerk of neem contact op 
met Maja Dijkstra, 06 10 95 47 87.
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Vergunnningen

Wilt u meer informatie over 
onderstaande aanvragen en 
vergunningen? 
Bel dan naar 14 05 96.
Besluiten van de overheid kunt u ook on-
line 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: 16 februari 2021, voor het 

kappen van een boom en het uitvrezen 
van de boomstronk aan de Nassaulaan 
tegenover huisnummer 23, 9901 HZ;

- Appingedam: 17 februari 2021, voor het 
vellen van bomen i.v.m. het plaatsen 
van tijdelijke woningen aan de Abel 
Eppensstraat 14, 9902 HJ;

- Appingedam: 17 februari 2021, voor 
het bouwen van een schuurtje aan de 
Westersingel 92, 9901 GK;

- Delfzijl: 10 februari 2021, voor het 
kappen van een boom aan het 
Ganzenerf 113, 9932 KC;

- Delfzijl: 11 februari 2021, voor het 
verbeteren van de fundering aan de 
Polarisweg 20, 9933 HG;

- Delfzijl: 13 februari 2021, voor het 
veranderen van de voorgevel aan de 
Landstraat 23, 9934 BG; 

- Delfzijl: 15 februari 2021, voor het 
kappen van een boom aan de Singel 27, 
9934 BR;

- Delfzijl: 18 februari 2021,voor het 
realiseren van een oprit aan de 
Barklaan 19, 9934 JT;

- Loppersum: 15 februari 2021, voor 
het kappen van 4 bomen en het 
verwijderen van opslag i.v.m. aanpassen 
van de tuin aan de Raadhuisstraat 6, 
9919 AK;

- Middelstum: 14 februari 2021, voor het 
realiseren van een Bed & Breakfast aan 
de Oude Schoolsterweg 14, 9991 CR;

- Wagenborgen: 15 februari 2021, voor 
het kappen van 40 bomen en diverse 
bossages (i.v.m. verkaveling van de 
percelen) aan de Rehoboth nabij 
huisnummer 1 (postcode nog niet 
bekend);

- Wagenborgen: 15 februari 2021, voor 
het realiseren van een zwembad in de 
achtertuin aan De Hoogte 26B, 9945 RX;

- Wagenborgen: 15 februari 2021, voor 
het plaatsen van zonnepanelen op de 
schuur aan De Hoogte 26B, 9945 RX;

- Westeremden: 16 februari 2021, voor 
het verlengen van het hoofdgebouw 
met een uitbouw aan de zijkant aan de 
Huizingerweg 17, 9922 PM.

Kennisgeving ontwerp 
besluit Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Het college heeft besloten dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens is omge-
vingsvergunning te verlenen voor het 
brandveilig in gebruik nemen van een 
pand (gewijzigde aanvraag) aan de Hoge-
landsterweg 16 te Farmsum. De vergun-
ning bestaat uit: 
- het in gebruik nemen van een 

bouwwerk met het oog op de 
brandveiligheid (artikel 2.1, lid 1, 
sub d Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen van 25 
februari 2021 tot en met 7 april 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 kan een afspraak worden 
gemaakt via eemsdelta.nl of telefonisch 
via 14 05 96.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere 
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
- Appingedam: 11 februari 2021, voor het 

plaatsen van 6 tijdelijke wisselwoningen 
aan de Burgemeester Klauckelaan, 
9902 KP; 

- Delfzijl: 15 februari 2021, voor 
het kappen van 7 bomen t.b.v. de 
versterkingsopgave aan de Lunetstraat 
nabij huisnummer 22, Arsenaalstraat 
nabij huisnummer 10 en Palissadestraat 
nabij huisnummer 10, 9933 JB;

- Delfzijl: 15 februari 2021, voor het 
kappen van 15 bomen t.b.v. het 
Kindcentrum Delfzijl West aan de 
Barklaan nabij huisnummer 10 en 
Jachtlaan nabij huisnummer 5, 9934 JT;

- Delfzijl: 17 februari 2021, voor het 
kappen van 18 bomen t.b.v. het 
herinrichten van het terrein aan de 
Jachtlaan 50, 9934 JD;

- Delfzijl: 17 februari 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Eilandweg 42, 9932 HG.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: voor het restaureren 

van het dak van de villa en het 
koetshuis aan de Heiliggravenweg 2, 
9901 CH (18 december 2020);

- Middelstum: voor het realiseren van 
een dakopbouw aan de Trekweg 1, 
9991 AN (23 december 2020);

- Zeerijp: voor het bouwen van 6 
woningen aan de Noorderstraat, 
9914 PS ( 17 december 2020);

- Zeerijp: voor het realiseren van een 
woongedeelte in een stal aan de 
Garsthuizerweg 4, 9914 TJ 
(23 december 2020). 

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&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Kennisgeving besluit Wet 
algemene bepalingen om-
gevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Het college heeft besloten dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens is een om-
gevingsvergunning te verlenen voor het 
realiseren van een groepsaccommodatie 
aan de Hereweg 8 te Bierum. De vergun-
ning bestaat uit 
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 

2.1, lid 1, sub a Wabo);
- gebruiken van gronden/bouwwerken 

in strijd met het bestemmingsplan 
(artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

- het in gebruik nemen van een 
bouwwerk met het oog op de 
brandveiligheid (artikel 2.1, lid 1,  
sub d Wabo).

Ter inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 25 februari 
gedurende zes weken ter inzage bij 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien 
van de stukken kan een afspraak worden 
gemaakt via eemsdelta.nl of telefonisch 
via 14 05 96.

Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken 
na bekendmaking beroep worden aan-
getekend 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 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. 

Melding Activiteitenbesluit
- 2e Industrieweg 1, 2 en 13 te 

Appingedam. 

Het college van de gemeente Eemsdel-
ta heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:
- Bollegraaf Recycling Machinery B.V. 2e 

Industrieweg 1 in Appingedam, 9902 
AM, veranderingsmelding voor het 
veranderen van het bedrijf. 

Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend. Deze publicatie 
betreft slechts een wettelijk verplichte 
bekendmaking.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer M. van der Meulen 
van de Omgevingsdienst Groningen via 
telefoonnummer (0598) 788 347 of per 
e-mail mvandermeulen@od-groningen.nl 

Melding Activiteitenbesluit
- Oosterburen 8 te Middelstum.

Het college van de gemeente Eemsdel-
ta heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:
- Oosterburen 8 te Middelstum, 

9991 NB, veranderingsmelding voor 
het uitbreiden van het schuurgedeelte 
van de inrichting. 

Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend. Deze publicatie 
betreft slechts een wettelijk verplichte 
bekendmaking.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeente Eemsdelta 
met telefoonnummer 14 05 96 of per 
e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

Verleende omgevings- 
vergunning (reguliere 
procedure)
Het college van de gemeente Eemsdelta 
heeft op 12 februari 2021 het volgende 
Maatwerkbesluit verleend op grond van 
de Wet milieubeheer, het Activiteiten-
besluit milieubeheer en de Activitei-
tenregeling milieubeheer en te hebben 
verzonden aan de aanvrager:
- Dijkumerweg 1 te Zeerijp, 

maatwerkbesluit voor het lozen 
van hemelwater afkomstig van een 
bodembeschermende voorziening op 
of in de bodem, 12 februari 2021.

Rectificatie
In het gemeentenieuws van woensdag 
17 februari stond een aanvraag omge-
vingsvergunning voor het plaatsen van 
12 tijdelijke woningen en een container 
aan de Delleweg in Loppersum. Deze 
informatie was niet juist. Het gaat om 
de Delleweg in Winneweer (gemeente 
Groningen).



eemsdelta.nl

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 05 96.

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 05 96
  gemeente@eemsdelta.nl

  eemsdelta.nl

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

Vergunnningen

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 gemo-
tiveerd 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 voorziening in te dienen 
bij de Voorzieningenrechter in Groningen 
(rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen). 

Dit verzoek kan tevens digitaal worden 
ingediend bij de genoemde rechtbank
via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor dient u wel te beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met de gemeente Eemsdelta met 
telefoonnummer 14 05 96 of per e-mail 
gemeente@eemsdelta.nl.

Verleende omgevings- 
vergunning (reguliere 
procedure)
Het college heeft de volgende omge-
vingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), verleend en op de hieronder 
vermelde datum verzonden aan de 
aanvrager:
- Loodweg 3, 9936 BN Farmsum, 

Milieuneutraal veranderen van een 
inrichting, 18 februari 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 gemo-
tiveerd bezwaarschrift te richten aan het 

college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Eemsdelta.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, be-
staat de mogelijkheid om daarnaast een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening in te dienen bij de 
Voorzieningenrechter in Groningen 
(rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen). 
Dit verzoek kan tevens digitaal worden 
ingediend bij de genoemde rechtbank 
via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor dient u wel te beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer M. van der Meulen 
van de Omgevingsdienst Groningen via 
telefoonnummer (0598) 78 83 47 of per 
e-mail mvandermeulen@od-groningen.nl. 

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen 
verdere verspreiding van het corona-
virus, kunt u alleen voor noodzakelijke 
onderwerpen terecht in een van de 
gemeentehuizen. Het is hierdoor niet 
mogelijk om de aanvragen, besluiten 
en bijbehorende stukken in te zien. 
Mocht u toch een stuk willen inzien, 
neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum (KCC) via telefoon-
nummer 14 05 96. De medewerkers 
van het KCC gaan met u op zoek naar 
een oplossing. 


