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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 28 oktober 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

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.

Voor

: het plaatsen van een blokhut en het
aanleggen van een uitweg
Locatie
: Stoppelmanstraat 39,
9648 AL Wildervank
Datum ontvangst : 6 oktober 2014 (V2014.234)

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.

Voor
Locatie

: het kappen van drie bomen
: Zuidwending tussen nr. 325
en 327, 9644 XJ Veendam
Datum ontvangst : 7 oktober 2014 (V2014.237)
Voo
: het verbouwen/veranderen van een winkel
Locatie
: Kerkstraat 77, 9641 AP Veendam
Datum ontvangst : 10 oktober 2014 (V2014.241)

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.

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

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.

• Veendammer Luchtvaart Club voor het gebruik van het
terrein als modelvliegveld en het oprichten van een clubhuis op het perceel Polluxweg 10, 9641 MS Veendam,
kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie I, nummer
2524 (ged.).

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.

Het definitieve besluit is, op een enkele tekstaanpassing na,
niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Omgevingsvergunning (uitgebreid)

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 23 oktober 2014 tot donderdag 4 december 2014 inzien
in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak.
Beroep
Tegen dit besluit 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.
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Het besluit 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 eHerkening). 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
het besluit 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 het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Week 43 21 oktober 2014

Om vragen van omwonenden te beantwoorden, vindt bij voldoende belangstelling op maandag 17 november 2014 een
voorlichtingsavond plaats in het dorpshuis de Molenwiek
(Houtduifstraat 28, 9644 VL Veendam). Tijdens deze voorlichtingsavond wordt het ‘ontwerp-rampbestrijdingsplan
EnergyStock B.V.’ nader toegelicht en bestaat de mogelijkheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen over
de inhoud van dit plan. U kunt zich tot en met maandag 10
november aanmelden voor deze voorlichtingsavond bij de
heer M. Heemskerk of de heer J. de Boer, Vakspecialisten
Expertise van Veiligheidsregio Groningen, t. 088-1625000.
Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij hen terecht.

Rectificatie van de bekendmaking
van 14 oktober 2014

Ontwerp onttrekkingsbesluit deel
Cereslaan te Veendam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat het college heeft besloten om de raad
voor te stellen om 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 ingang van woensdag 15 oktober 2014 tot woensdag 26 november 2014 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Ontwerp-rampbestrijdingsplan
Aardgasbuffer Zuidwending ter inzage
Op grond van artikel 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het
bestuur van Veiligheidsregio Groningen voornemens een
rampbestrijdingsplan voor Energystock B.V. locatie Zuidwending te Veendam vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan
beschrijft de wijze waarop alle partijen van Veiligheidsregio
Groningen samen met het bedrijf EnergyStock B.V. (Aardgasbuffer Zuidwending) in voorkomend geval een ernstige
gebeurtenis bestrijden op het terrein van dit bedrijf.
Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 21 oktober 2014
gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Veendam, Raadhuisplein 5
te Veendam en in het gemeentehuis van de gemeente
Pekela, Raadhuislaan 8 te Oude Pekela. Gedurende de genoemde periode kan een ieder zienswijzen kenbaar maken.
Deze kunnen worden gericht aan het bestuur van Veiligheidsregio Groningen t.a.v. Team Expertise, Postbus 66, 9700 AB
Groningen.

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, postbus 20004, 9640 PA 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 kan een afspraak gemaakt worden met de gemeente.

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

3

Elektronisch

Gemeenteblad
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.
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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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