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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 2 juli 2013.
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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 kappen van vijf bomen
Locatie
: Wiedehoek 20, 9645 LW Veendam
Datum ontvangst : 11 juni 2013 (V2013.111)

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
Locatie

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.

: het verbouwen van een woning
: Wildervanksterdallen 35,
9648 TB Wildervank
Datum ontvangst : 11 juni 2013 (V2013.112)
Voor
: het uitbreiden van een woning en garage
Locatie
: Borgerspark 132, 9642 LS Veendam
Datum ontvangst : 10 juni 2013 (V2013.113)
Voor
: het renoveren van een boerderij
Locatie
: Numero Dertien 26, 9644 TV Veendam
Datum ontvangst : 14 juni 2013 (V2013.114)
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Postkade 32, 9648 JS Wildervank
Datum ontvangst : 14 juni 2013 (V2013.119)
Voor
Locatie

: het kappen van twee bomen
: kruising Geert Veenhuizenweg/
De Zwaaikom te Veendam
Datum ontvangst : 18 juni 2013 (V2013.120)

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.
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Ontwerp omgevingsvergunningen
(uitgebreid)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunningen te
verlenen aan:
- Paragon Pet Products Europe B.V. betreft het uitbreiden
van de locatie om de productiecapaciteit te vergroten naar
3.000 kilogram gereed product per uur op de locatie
Orionweg 8, 9641 MN Veendam, kadastraal bekend
gemeente Wildervank, sectie A, nummers 2946 en 2947
(ged)
- het intern verbouwen van een pand voor het bieden van
pleegzorg en het creëren van een bedrijfswoning op het
perceel Torenstraat 28, 9648 CT Wildervank
De ontwerpvergunningen en de overige stukken kunt u vanaf
donderdag 27 juni 2013 tot donderdag 8 augustus 2013
inzien in het gemeentehuis alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak. 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.
Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met
de gemeente Veendam.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen voor:

Wat gaat er gebeuren?
De geplande realisatie van de ontsluitingsweg en uitweg is
bedoeld om het werkverkeer van en naar de Aardgasbuffer

Zuidwending een betere en structurele invulling te geven.
Op deze manier wordt de ontsluiting veiliger voor het verkeer.
Al het verkeer kan straks via de Tonckelweg en de N366 het
gebied bereiken en verlaten. De weg wordt aangelegd door
Gasunie (eigen weg) en kan worden gebruikt door werklieden
van de Gasunie, Akzo en de NAM.
Ter inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van woensdag 26 juni 2013 tot
woensdag 7 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis
in Veendam. Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze tegen
dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Reageren?
Zienswijzen kunnen door belanghebbenden en aanvrager
gedurende deze termijn worden ingebracht bij de gemeente
Veendam, t.a.v. het college van B&W. Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen haar/zijn 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.
Planning van de werkzaamheden
De Gasunie is voornemens om eind augustus te starten met
de werkzaamheden. Het in gebruik nemen van de nieuwe
weg moet dan mogelijk zijn vanaf medio oktober 2013.

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

- het aanleggen van een ontsluitingsweg en uitweg, waarbij
5 bomen moeten worden gekapt, kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie P nummer(s)1010 (ged.),
443(ged.),350 (ged.), 351(ged.), 352(ged.), 353(ged)
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Verzonden op 18 juni 2013
Voor
: het milieu neutraal veranderen van
een transportbedrijf
Locatie
: Orionweg 1, 9641 MN Veendam
Datum besluit
: 18 juni 2013 (V2013.105)
Verzonden op 20 juni 2013
Voor
: het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan
voor het bouwen van een bedrijfsruimte
met inpandige bedrijfswoning waarvoor
reeds vergunning is verleend met
kenmerk V2012.277
Locatie
: Meihuizenweg 44, 9648 LT Wildervank
Datum besluit
: 19 juni 2013 (V2013.083)
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Beheersverordening Buitengebied
Veendam vastgesteld

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend, dat de gemeenteraad op grond van art. 3.38
van de Wet ruimtelijke ordening bij besluit van 17 juni 2013
een beheersverordening voor het buitengebied heeft vastgesteld.
Inhoud van het plan
Sinds 2007 werkt de gemeente aan het actualiseren en bundelen van bestemmingsplannen. Voor het stedelijk gebied
van de plaatsen Veendam en Wildervank, de bedrijvenzone
en de kom van Ommelanderwijk is de actualisering afgerond.
De beheersverordening geldt voor die delen van het buitengebied van de gemeente waarvoor per 1 juli 2013 geen
recent bestemmingsplan is vastgesteld. Niet onder de
beheersverordening valt bijvoorbeeld de aardgasbuffer
Zuidwending.
De beheersverordening voorziet in een actuele juridischplanologische regeling voor het verordeningsgebied. De
beheersverordening treedt voor het verordeningsgebied in
de plaats van het bestemmingsplan Buitengebied. In de
beheersverordening wordt het beheer van dat gebied in
overeenstemming met het geldende beleid en het bestaande
feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. De
beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die planologisch nog niet eerder waren toegestaan of die zijn uitgesloten op grond van de provinciale
omgevingsverordening.
Verordening inzien
De beheersverordening treedt in werking met ingang van
28 juni 2013 en kan vanaf die datum met bijbehorende stukken worden ingezien in het gemeentehuis.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.veendam.nl
(Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden
→ Buitengebied) en www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp
van het identificatienummer NL.IMRO.0047.01BV000120130401 (een rechtstreekse link is te vinden op
www.veendam.nl).
Bezwaar / Beroep
Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij voornemens zijn om een verkeersbesluit te nemen.
Het betreft het verzoek van N.V. Nederlandse Gasunie,
gevestigd Concourslaan 17, Postbus 19 te: 9700 MA
Groningen, voor het aanleggen van de ontsluitingsweg en
uitweg, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie P
nummer(s) 1010 (ged.), 443 (ged.), 350 (ged.), 351 (ged.),
352 (ged.), 353 (ged).
Ter inzage
De aanvraag, het (ontwerp)verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 juni tot
woensdag 7 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis
in Veendam. Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze tegen
dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Reageren?
Zienwijzen kunnen door belanghebbenden en aanvrager
gedurende deze termijn worden ingebracht bij de gemeente
Veendam, t.a.v. het college van B&W.
Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen haar/zijn 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).
Planning van de werkzaamheden
De Gasunie is voornemens om eind augustus te starten met
de werkzaamheden. Het in gebruik nemen van de nieuwe
weg moet dan mogelijk zijn vanaf medio oktober 2013.

Openingstijden gemeentehuis
De balies van het gemeentehuis zijn van 8 juli tot en met
16 augustus 2013 alleen geopend van 09.00 - 13.00 uur en
de recepties van 08.30 - 16.00 uur. Tijdens de koopavonden
is het gemeentehuis gesloten. De gemeente is in die periode
telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.00 uur. Daarbuiten
kunt u uiteraard nog wel bij noodgevallen telefonisch contact
opnemen.
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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. 0598-652222 of per mail:

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag

Week 26 25 juni 2013

12:30 - 16:00 uur
08:30 - 16:00 uur
08:30 - 20:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Burgemeester Ab Meijerman
ab.meijerman@veendam.nl

Wethouder Klaas Steenhuis
klaas.steenhuis@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. 0598-652222.
Of zie www.veendam.nl voor de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden.
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