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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.
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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
aanvraag 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 nieuwe luifels voor
de winkel panden
Locatie
: Kerkstraat 45 t/m 51, 9641 AM Veendam
Datum ontvangst : 25 november 2015 (V2015.212)

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.

Voor

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.

: het vervangen van een lichtreclame en
plaatsen van LED- doosletters
Locatie
: Veenlustpassage 20, 9641 MK Veendam
Datum ontvangst : 26 november 2015 (V2015.213)
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 20 november 2015
Voor
: het plaatsen van een berging
Locatie
: Groen van Prinstererlaan 24,
9648 AJ Wildervank
Datum besluit
: 20 november 2015 (V2015.179)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het uitbreiden van een supermarkt
: J.G. Pinksterstraat 12,
9641 AX Veendam
: 20 november 2015 (V2015.148)

Verzonden op 25 november 2015
Voor
: het realiseren van een overkapping achter
de Aldi
Locatie
: Beneden Oosterdiep 165,
9645 LN Veendam
Datum besluit
: 25 november 2015 (V2015.177)
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:
Voor
Locatie

: het realiseren van een overkapping
: Beneden Oosterdiep 165,
9645 LN Veendam
Datum verlenging : 20 november 2015 (V2015.177)
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Voor
Locatie

: het oprichten van een bierbrouwerij
: Beneden Oosterdiep 88,
9641 JG Veendam
Datum verlenging : 24 november 2015 (V2015.166)

Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.

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:

Ontheffingen van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens

Voor

: het kappen en deels kandelaberen van
twaalf bomen
Locatie
: Prins Hendrikplein 20, 9641 GK Veendam
Datum intrekking : 18 november 2015 (V.2015.201)
Rectificatie
Aanvraag omgevingsvergunning 24 november 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor

: het plaatsen van een koepel op en het
bouwen van een minaret bij de bestaande
moskee
Locatie
: Dr. Bosstraat 62, 9645 JJ Veendam
Datum ontvangst : 17 november 2015 (V2015.210))

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam maakt bekend op grond van artikel 87 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
ontheffing te hebben verleend aan de voertuigen van de
gemeente Veendam en de voertuigen van De Kompanjie
voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan
de openbare ruimte.
De ontheffing is verleend van het bepaalde in de volgende
artikelen ven het RVV 1990:
artikel 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, eerste,
tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 46, 53,
alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens
C1, C2, C4, C6 t/m C10, C12, C15, C17 t/m C21, D2, D4
tot en met D7, E1, E2, F7 en de verkeerstekens genoemd in
de artikelen 76 en 78.

Bekendmaking verplaatsing donderdagmarkt vanaf 7 januari 2015
Aanvraag omgevingsvergunning plaatsing
koepel op en het bouwen van een minaret
bij de bestaande moskee aan de
Dr. Bosstraat 62
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat er een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend
voor het plaatsen van een koepel op en het bouwen van een
minaret bij de bestaande moskee aan de Dr. Bosstraat 62,
9645 JJ te Veendam.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
hebben op 24 november 2015 besloten dat per 7 januari
2016 de donderdagmarkt verplaatst wordt naar het Raadhuisplein. Het gaat om een proefperiode van een half jaar. De
donderdagmarkt ligt op dit moment decentraal. Op verzoek
van de marktmensen wordt tijdens de proef bekeken of de
markt op het Raadhuisplein beter tot zijn recht komt.
Het college is van mening dat de warenmarkt van de donderdag op het Raadhuisplein onderdeel wordt van het winkelrondje in het centrum van Veendam. De maandagmarkt blijft
vooralsnog op het Museumplein.

De aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 3 december 2015 tot donderdag 31 december 2015
inzien in het gemeentehuis alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak.

Criteria voor zonnepanelen en erfgoed

Gedurende de termijn van inzage kunnen eventueel zienswijzen worden ingediend. Zienswijzen kunnen bij voorkeur
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de Gemeente
Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij criteria
hebben vastgesteld voor het aanbrengen van zonnepanelen
op gemeentelijke monumenten en op panden binnen de
beschermde stadsgezichten “Tusschendiepen” en “Oosterdiep”.
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Inhoud
Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken is in het algemeen geen omgevingsvergunning nodig (mits aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan).
Bij (rijks- en gemeentelijke) beschermde monumenten en in
beschermde gezichten is wel een vergunning nodig. De
reden daarvoor is dat in die gevallen afgewogen dient te worden of de beschermde cultuurhistorische waarden niet worden aangetast door het plaatsen van zonnepanelen.
Door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) zijn brochures uitgegeven over het opwekken van zonne-energie in
relatie tot rijksmonumenten. Deze moeten in acht genomen
worden bij de behandeling van vergunningaanvragen voor
rijksmonumenten.
Voor gemeentelijke monumenten en voor panden binnen de
beschermde stadsgezichten heeft de gemeente nu toetsingscriteria vastgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op de
algemene aanbevelingen voor het aanbrengen van zonnepanelen van Libau, die te vinden zijn in de brochure “Ruimte
voor zon!”. De volgende criteria worden gehanteerd als richtlijn voor de adviezen van de Erfgoedcommissie op aanvragen
voor het aanbrengen van zonnepanelen op of bij gemeentelijke monumenten en in beschermde gezichten:
Zonnepanelen op en bij gemeentelijke monumenten
en in beschermde gezichten
Voor het aanbrengen van zonnepanelen op of bij gemeentelijke monumenten en binnen de beschermde stadsgezichten
“Tusschendiepen” en “Oosterdiep” gelden de volgende toetsingscriteria:
Vooraf
• Zijn er in het pand al voldoende energiebesparende maatregelen uitgevoerd?
• Kies voor een systeem met een hoge opbrengst (dat dus
zo min mogelijk plaats inneemt).
Locatiekeuze
• Houd rekening met schaduwwerking van aanwezige beplanting; voor waardevolle beplanting zal geen vergunning
worden verleend om deze te kappen.
• In alle gevallen is het beter om zonnepanelen op één plek
te concentreren.
• Bij monumenten: Bepaal aan de hand van de monumentenbeschrijving welke delen van het monument, welke bijgebouwen of welk deel van het erf niet onder de
bescherming valt en plaats de zonnepanelen daar.
• Kies het minder opvallende deel van het erf. Het achtererf
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en bijgebouwen zijn meestal een betere keuze dan het
voorerf of hoofdgebouw.
• Voor de meeste monumentale en beeldbepalende panden geldt dat alleen het achterste deel geschikt is.
• Bij het hoofdgebouw van een boerderij is alleen het
schuurgedeelte geschikt of het achterdakvlak van het
woongedeelte.
• Platte daken zijn meestal een betere keuze dan schuine
daken.
Zorgvuldige inpassing op het dak
• Gebruik bij voorkeur de onderste dakhelft, zo laag
mogelijk op het dakvlak.
• Houd voldoende afstand tot de goot, de nok en de
dakranden.
• Houd bij plaatsing op een plat dak dusdanig afstand tot
de dakrand dat de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte.
• Plaats de panelen in een rechthoekig blok, zonder
verspringingen.
• Houd bij voorkeur afstand van dakkapellen en vensters
en plaats de panelen op dezelfde lijn als deze ‘dakperforaties’.
• Kies een kleur die goed staat bij het dak.
• Kies voor een onopvallende randafwerking.
• Zorg voor zo min mogelijk bevestigingspunten op de
oorspronkelijke onderdelen van de (dak)constructie.
Zonnepanelen op de grond
1. Plaats de panelen op enige afstand van de gebouwen op
het zij- of achtererf. Houd extra afstand tot beschermde
(delen van) gebouwen.
2. Rangschik de panelen in een regelmatig patroon en
beperk de hoogte van de installatie.
3. Neem de panelen op in het ontwerp van de tuin en maak
daarbij gebruik van bestaande hoogteverschillen of van
elementen die bij het landschap passen zoals een heg,
houtwal of talud.
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Veendam
op 24 november 2015
Burgemeester,
Secretaris,

Deze criteria zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de Brochure “Ruimte voor zon!” van Libau. In die brochure zijn enkele criteria nader toegelicht en geïllustreerd.

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

4

Elektronisch

Gemeenteblad
Criteria raadplegen
De vastgestelde criteria liggen met de brochure “Ruimte voor
zon!” tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis.
De criteria zijn ook te raadplegen via
www.veendam.nl/monumenten.
Meer informatie:
• zonne-energie en rijksmonumenten: brochure van de
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed op http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/zonne-energie-en-uw-monumentwegwijzer-voor-eigenaren-en-huurders;
• algemene aanbevelingen voor het aanbrengen van
zonnepanelen: brochure “Ruimte voor zon!” op
www.libau.nl/publicaties

Verhuisd naar Onbekend adres
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de wet BRP (Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend: dat
het voornemens is de volgende personen ambtshalve over te
schrijven naar adres onbekend met ingang van 1 december
2015
•
•
•
•
•
•
•
•
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• T. Boog, geboren op 19-07-1977
• H.C. Boorsma, geboren op 12-02-1990
• B. ten Doornkaat, geboren op 03-11-1974
Heeft u bezwaren?
Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes
weken na de dag van publicatie bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:
• uw naam en adres
• dagtekening
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht
• de gronden van het bezwaar
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
dit besluit niet. Er bestaat daarom de mogelijkheid om op
grond van artikel 8:81 Abw, naast het indienen van een bezwaarschrift, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Akçin, geboren op 03-06-1990
M. Blaauw, geboren op 03-12-1990
J.J. Jonkman, geboren op 29-10-1968
W.J. Mulder, geboren op 21-06-1989
Oğul, geboren op 10-06-1983
N. Oğul, geboren op 28-09-1984
N.N. Oğul, geboren op 15-08-2011
H. Oğul, geboren op 29-08-2012

Zienswijze
Voordat de gemeente u ambtshalve gaat uitschrijven naar
“onbekend” geven wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid om binnen
vier weken na deze publicatie uw zienswijze bij ons kenbaar
te maken. Vernemen wij niets van u dan wordt u vier weken
na deze publicatie uitgeschreven naar “onbekend” met ingang van 1 december 2015 met toepassing van artikel 2.60
(d) van de wet BRP de volgende personen zijn ingeschreven
in de BRP van de gemeente Veendam met adres “Onbekend” met ingang van 3 november 2015
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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.

1 december 2015

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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