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Officiële bekendmakingen
In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van de gemeente Veendam. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, vergaderingen
van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Het Elektronisch Gemeenteblad verschijnt wekelijks op dinsdag op www.veendam.nl.

Bekendmakingen per e-mail
Naast het gemeenteblad kunt u zich ook abonneren op de wettelijke
bekendmakingen via overheid.nl. U vindt dan de wettelijke bekendmakingen over uw directe woonomgeving in uw e-mail.

De volgende uitgave is op 30 december 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Verzonden op 15 december 2014
Voor
: het intern verbouwen van een
bedrijfspand en uit te breiden met een
nieuwe entree
Locatie
: Cereslaan 9, 9641 MJ Veendam
Datum besluit
: 15 december 2014 (V2014.163)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen óf een melding moet doen.
Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en met
pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.
Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning krijgt
of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Verzonden op 16 december 2014
Voor
: het kappen van 12 bomen
Locatie
: op verschillende locaties in de
gemeente Veendam
Datum besluit
: 12 december 2014 (V2014.263)
Locaties te kappen bomen
Van Stolbergweg
45 cm
Vrijheidsweg
40 cm
Brink
70 cm
Kaaphoorn
90 cm
Kleine Belt
50 cm
Dollard a/d vijver
50 cm
Dollard
60 cm
Eems
55 cm
Agaatlaan
40 cm
Oeverloper
45 cm
Nijverheidskade 64 35 cm

eik
eik
eik
eik
eik
eik
eik
eik
berk
kastanje
berk

Borgerspark

eik

50 cm

stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
niet stabiel staat
op beschoeiing
stormschade

Verzonden op 17 december 2014
Voor
: het uitbreiden van de school
Locatie
: Boven Westerdiep 10, 9641 LJ Veendam
Datum besluit
: 17 december 2014 (V2014.259)
Verzonden op 18 december 2014
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Dollard 67, 9642 JB Veendam
Datum besluit
: 15 december 2014 (V2014.270)

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

2

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 52 23 december 2014

Ontwerp Omgevingsvergunning
(uitgebreid)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen aan:

Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.

• Paramelt Veendam B.V. voor een revisie van de omgevingsvergunning activiteit milieu voor de productie van lijmen en coatings op het perceel Adriaan Tripweg 25, 9641
KN Veendam, (kadastraal bekend gemeente Veendam,
sectie M, nummers 713, 714 en 981).
De ontwerpbeschikking en de overige stukken kunt u vanaf
woensdag 24 december 2014 tot woensdag 4 februari 2015
inzien op het gemeentehuis in Veendam. Voor het inzien van
de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de
gemeente Veendam.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veendam.
Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de
hiervoor genoemde termijn. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.

Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek)
• vrijdag 26 december 2014, briefnr.201426282, voor het
houden van een Livemuziek avond van 22.00 uur tot
01.00 uur, Café De Toeter aan de Beneden Westerdiep 5
te Veendam.
Melding klein evenement
• 6 en 7 februari 2014, briefnr. 201425856, voor het houden
van een personeelsfeest met versterkt muziek op 6 februari 2015 van 19.00 uur tot 01.00 uur en een buurtfeest
met livemuziek op 7 februari 2015 van 19.00 uur tot 01.00
uur in een feesttent op het perceel Torenstraat 65 te
Wildervank.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande melding is ontvangen van:
• Weijvar B.V., voor het veranderen van een inrichting op het
perceel Kibbelgaarn 2A, 9644 XP Veendam.

Activiteiten en Evenementen
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning nodig is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie
weken van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.

De melding ligt van woensdag 24 december 2014 tot
woensdag 4 februari 2015 ter inzage op het gemeentehuis in
Veendam. Voor het inzien van de stukken kunt u telefonisch
een afspraak maken met de gemeente Veendam.

Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren
brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
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Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde
adres.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 15 december 2014 het bestemmingsplan “Noordrand Borgerswold” heeft vastgesteld.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente Veendam.

Inhoud van het plan
Dit plan heeft betrekking op het noordelijk gedeelte van Borgerswold, globaal gelegen tussen de Veendammerweg
(N963), de Bergweg, de waterskibaan en het strand in Borgerswold en het Kapiteinspark.

Beeldkwaliteitsplan
Noordrand Borgerswold vastgesteld

Het plan is bedoeld om de nu nog deels agrarische gronden
bij Borgerswold te betrekken en om in het plangebied het
realiseren van meerdere recreatieve functies mogelijk te
maken, waaronder een restaurant met bijbehorende voorzieningen. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter
inzage heeft gelegen.
Plan inzien
Met ingang van 24 december 2014 ligt het bestemmingsplan
“Noordrand Borgerswold” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn
ook te raadplegen via www.veendam.nl (onder Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden → Langebosschemeer/Borgerswold) en www.ruimtelijkeplannen.nl.
In beroep?
Tot en met 3 februari 2015 kan een belanghebbende beroep
instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de
vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden
ingesteld door een belanghebbende:
• die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, of
• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde
Afdeling via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om
een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek
gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de
werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek
is beslist.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat de raad bij besluit van 15 december 2014 het “Beeldkwaliteitsplan Noordrand Borgerswold” heeft vastgesteld en
tevens heeft besloten dit plan onderdeel te laten uitmaken
van de gemeentelijke welstandsbeleidsnota.
Inhoud van het plan
Dit beeldkwaliteitplan heeft tot doel de esthetische kwaliteit
van de toekomstige invulling van de noordrand van het recreatiegebied Borgerswold te stimuleren en een leidraad te
bieden bij de toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen
van welstand.
Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het noordelijk gedeelte van Borgerswold, globaal gelegen tussen de Veendammerweg (N963), de Bergweg, de waterskibaan en het
strand in Borgerswold en het Kapiteinspark. Dit gebied is opgenomen in het bestemmingsplan “Noordrand Borgerswold”,
dat eveneens op 15 december 2014 is vastgesteld.
Plan inzien
Het beeldkwaliteitsplan treedt met deze bekendmaking in
werking en ligt met ingang van heden ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is ook te raadplegen via www.veendam.nl (Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht
plangebieden → Langebosschemeer/Borgerswold).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.
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Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid
deel Cereslaan te Veendam
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat de gemeenteraad heeft verklaard voornemens te zijn een
deel van de Cereslaan aan de openbaarheid te onttrekken
waarbij artikel 9 van de Wegenwet wordt gevolgd.
Het ontwerp raadsbesluit en de overige daarop betrekking
hebbende stukken liggen met in gang van woensdag 24
december 2014 tot woensdag 6 februari 2015 voor een
ieder ter inzage in het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn van inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de gemeenteraad.
Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de
hiervoor genoemde termijn (voor het maken van een afspraak
hiervoor contact opnemen met de gemeente Veendam.
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Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. (059) 652 222 of per mail.

23 december 2014

Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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