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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 9 september 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning (uitgebreid)
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend aan:

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.

- het bouwen van een ligboxenstal op het perceel Numero
Dertien 2 d, 9644 TV Veendam

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.

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp. De beschikking en de bijbehorende stukken
kunt u vanaf dinsdag 2 september 2014 tot dinsdag 14 oktober 2014 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens
kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak, tel. 0598 - 65 22 22.
Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de
aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen.
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank
Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD
Groningen).
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Tegen de beslissing van de rechter
kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van
State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen).
Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.
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Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:
Verzonden op 26 augustus 2014
Voor
: verbouw van een zolder en plaatsen
van dakramen
Locatie
: Parallelweg 13, 9641 KG Veendam
Datum besluit
: 25 augustus 2014 (V2014.164)
Verzonden op 28 augustus 2014
Voor
: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie
: Boven Oosterdiep 47, 9641 JN Veendam
Datum besluit
: 27 augustus 2014 (V2014.158)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Verzonden op 22 augustus 2014
Voor
: het kappen van vier bomen
Locatie
: Kapiteinspark 14, 9642 NB Veendam
Datum besluit
: 21 augustus 2014 (V2014.177)
Verzonden 28 augustus 2014
Voor
: het kappen van vijf bomen
Locatie
: op verschillende locaties in Veendam
(Brink, AE Kade, Hertenkamp)
Datum besluit
: 20 augustus 2014 (V2014.179)
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in de afgelopen periode de volgende
aanvraag om omgevingsvergunning door de aanvrager is
ingetrokken:
Voor

: het bouwen van een schuur met
overkapping
Locatie
: Th. Beckeringhstraat 6,
9648 MB Wildervank
Datum intrekking : 21 augustus 2014 (V2014.151)
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Noordrand
Borgerswold’
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat met ingang van woensdag 3 september 2014 het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordrand Borgerswold’ ter inzage
ligt.
Planinhoud
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. 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. Deze ontwikkelingen passen in het beleid dat door de gemeenteraad in juni 2013 is
vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie ruimtelijk plan nieuwe
ontwikkelingen Borgerswold.
Plan inzien
Met ingang van 3 september 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘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 (een rechtstreekse link is te vinden op de website van
de gemeente).
Reageren?
U kunt tot 15 oktober 2014 een schriftelijke of mondelinge
zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen
naar de raad, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg.

Inspraak beeldkwaliteitsplan Noordrand
Borgerswold
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat met ingang van woensdag 3 september 2014 het ‘Beeldkwaliteitsplan Noordrand Borgerswold’ ter inzage ligt.
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Inhoud van het plan
Dit beeldkwaliteitsplan 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. Voor dit
gebied ligt ook een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Plan inzien
Het concept beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 3 september 2014
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis tijdens
openingsuren. De stukken zijn ook te raadplegen via
www.veendam.nl (Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden → Langebosschemeer/Borgerswold).
Reageren?
Ter voorbereiding op de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan wordt inspraak verleend aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben. Wilt u reageren?
U kunt tot 15 oktober 2014 een schriftelijke of mondelinge
zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen
naar burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640
PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
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Agenda Raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM)
Datum
: 15 september 2014
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : gemeentehuis Veendam (raadzaal)
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededeling(en) en ingekomen stukken
4. Verslag van de vergadering VROM van 17 februari 2014
5. Raadsvoorstel: Groenvisie Veendam
6. Raadsvoorstel: Vaststelling nota Archeologiebeleid en
cultuurhistorie
7. Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Raadhuisstraat
8. Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Centrum
9. Rondvraag
10. Sluiting

Vergadering raadscommissie SML gaat
niet door
De vergadering van de raadscommissie Samenleving die gepland stond op dinsdag 9 september 2014 gaat niet door.

Agenda Raadscommissie Bestuur,
Economie en Middelen (BEM)
Bekendmaking geheimhouding, inzagerecht en verstrekkingen uit de BRP

Datum
: 8 september 2014
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : gemeentehuis Veendam (raadzaal)
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededeling(en) en ingekomen stukken
4. Verslag van de vergadering van de commissie BEM van
10 februari 2014
5. Raadsvoorstel: Verordening Basisregistratie
6. Raadsvoorstel: Wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio
7. Raadsvoorstel: Benoemingen Wedeka
8. Raadsvoorstel: Conceptbegroting 2015 van Wedeka
9. Rondvraag
10. Sluiting

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens
opgenomen van een ieder die woonachtig is in Nederland.
De woongemeente is verantwoordelijk voor de bijhouding
van de persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekken wij
meestal automatisch aan diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier
niets tegen doen. Er kunnen echter ook andere instanties of
bedrijven zijn die om informatie over u vragen. Voor het verstrekken van deze informatie kunt u verzoeken om geheimhouding van uw gegevens. Meer informatie en het juiste
formulier vindt u op www.veendam.nl
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U hebt het recht tot inzage in uw gegevens (artikel 2.55 Wet
BRP). U kunt uw verzoek om inzage in uw gegevens met
kopie legitimatiebewijs richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, ter attentie van het KCC (Klant
Contactcentrum). Wij benaderen u dan voor de kosteloze
inzage.
Tot slot kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om een
opgave van gegevens, die vanuit de basisadministratie zijn
verstrekt aan instellingen en derden. Dit overzicht sturen wij u
toe, behalve wanneer de staatsveiligheid of strafbare feiten
een rol spelen. Dit betreft alleen de gegevens die 20 jaar
voorafgaand aan het verzoek zijn verstrekt (Artikel 3.22 wet
BRP). Aan het verzoek van 20 jaar kan op dit moment door
gemeenten niet worden voldaan, het aantal jaren waarover
informatie kan worden verstrekt wordt opgebouwd. In
nieuwe wetgeving is een termijn van 20 jaar opgenomen,
voorheen kon een verzoek om opgave van verstrekkingen uit
de basisadministratie van het voorgaande jaar worden ingediend.
U kunt uw verzoek met een kopie legitimatiebewijs richten
aan het College van Burgemeester en Wethouders, ter attentie van het KCC (Klant Contactcentrum).
U kunt uw gehele persoonslijst ook inzien met uw DigiD op
http://www.mijnoverheid.nl. Twijfelt u eraan of uw gegevens
correct zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan contact op met het KCC, tel. 0598-652222.
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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.

2 september 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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