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Van het college

Elke week vergadert het college van burge-
meester en wethouders. Op 18 juni sprak 
het college onder andere over het nieuwe 
gezondheidsbeleid. De volledige besluiten-
lijst vindt u op www.hethogeland.nl/college.

College legt basis voor nieuw gezondheids-
beleid
Het college heeft de ‘Startnotitie Lokaal Gezond-
heidsbeleid’ vastgesteld. De notitie vormt het kader 
voor een nieuw gezondheidsbeleid voor de gemeen-
te Het Hogeland. Dat beleid, dat in het collegepro-
gramma is aangekondigd, gaat het beleid van de vier 
voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum 
en Eemsmond vervangen. Het nieuwe beleid zet in 
op (1.) gezonde inwoners in een gezonde leefomge-
ving, (2.) gezond opgroeien in de gemeente en (3.) 
gezond meedoen in Het Hogeland. Bij de verdere 
vormgeving van het nieuwe beleid worden workshops 
en een gezondheidsfestival ingezet. Ook worden ver-
schillende betrokken organisaties geconsulteerd.

Meer dan 1100 inwoners hebben 
hun reactie online en offline ken-
baar gemaakt bij de gemeente. 
De gemeenteraad dankt alle inwo-
ners die de moeite hebben geno-
men om hun wensen kenbaar te 

maken. “We hebben veel waarde 
gehecht aan deze reacties, we ho-
pen dat inwoners hun antwoorden 
herkennen in de profielschets,” 
zegt voorzitter van de vertrou-
wenscommissie Roelf Torringa. 

Uitkomsten samengevat
De inwoners van Het Hogeland 
zoeken een burgemeester die 
draagvlak organiseert. Op dit punt 
zijn zij het meest uitgesproken. 
Daarnaast zoeken zij een burge-
meester met een vooruitstreven-
de en informele houding die zich 
voornamelijk richt op uitdagingen 
van de toekomst. Hij of zij is er-
varen, en heeft dit bij voorkeur 
opgedaan in de samenleving en 
het bedrijfsleven. Dit beeld komt 
ook naar voren bij de antwoorden 
op de open vraag die is gesteld. 
Inwoners zoeken een daadkrach-
tige burgemeester, die mensen en 
partijen kan verbinden. De nieu-
we burgemeester dient te zorgen 
voor een veilige gemeente en 
heeft oog voor de langere termijn. 
De uitkomst per stelling is te vin-
den op www.hethogeland.nl.

Wat zeggen de inwoners van 
Het Hogeland

Blik op de Blink
De havenkom op de Blink in Uithuizen is bijna afgerond. 
Het metselwerk en de trap zijn klaar en de houten steiger 
is in voorbereiding. Daarna komt het water terug in de 
haven. Een mijlpaal. Een volgende keer laten we u het 
plein rond de haven zien, waar het eerste natuursteen al is 
gelegd. 

De winkels op de Blink zijn bereikbaar. Dus 
kom langs en werp zelf een blik!

Agenda Raad Het Hogeland
Op woensdag 26 juni en woensdag 3 juli vergadert de gemeen-
teraad van Het Hogeland in het gemeentehuis in Uithuizen. U bent 
van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. U 
kunt de vergaderingen ook live volgen via www.raadhethogeland.nl. 
Wordt er een agendapunt besproken waarover u iets wilt zeggen? 
Maak dan gebruik van u inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich tot 24 
uur van tevoren aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 088 - 
345 8888 of mail naar griffie@hethogeland.nl.

26 juni - 15.30 uur:
Opiniërend
• Voorjaarsnota 2019. 
De fracties houden algemene beschouwingen n.a.v. de Voorjaars-
nota (inhoudende voortgang begroting 2019 en opmaat begroting 
2020). Het college van b&w reageert in eerste termijn op de alge-
mene beschouwingen.
Schorsing (ca. 18.30 uur). Na de eerste termijn wordt de vergade-
ring geschorst voor nader overleg in fractieverband.
Hervatting vergadering (ca. 20.00 uur). Inbreng van fracties en reac-
tie college van b&w in tweede termijn. Vaststelling van de Voorjaars-
nota wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli as. 

3 juli - 19.00 uur: 
Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)
• Voorjaarsnota 2019. De raad wordt voorgesteld de Voorjaarsnota 
(1e bestuursrapportage en opmaat voor het opstellen van de begro-
ting 2020) vast te stellen.

Opiniërend en besluitvormend*
* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een 
latere vergadering neemt
• Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank 
Noord Groningen. De raad neemt kennis van de jaarrekening en 
is in de gelegenheid een zienswijze te formuleren op de ontwerp-
begroting.
• Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. een ‘Plus op vier Centrumplan-
nen’. a) Voorafgaande aan de behandeling van het voorgelegde 
voorstel wordt de raad gevraagd de door het college van b&w op-
gelegde geheimhouding op enkele onderliggende documenten te 
bekrachtigen.  b) De raad wordt gevraagd de uit de NPG-gelden te 
ontvangen bijdrage voor vier Centrumplannen (Bedum, Uithuizen, 
Uithuizermeeden, Winsum) beschikbaar te stellen.  
• Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. De raad wordt 
gevraagd de startnotitie voor het later dit jaar op te stellen beleids-
plan vast te stellen.
• Profielschets burgemeester. De raad wordt voorgesteld de door 
de vertrouwenscommissie uit de raad opgestelde profielschets voor 
de te werven kroonbenoemde burgemeester vast te stellen. Dit 
agendapunt wordt behandeld omstreeks 21.00 uur, in het bijzijn van 
de Commissaris van de Koning, de heer Paas. 

De raadsstukken zijn te vinden op de website: 
www.raadhethogeland.nl.

Inloopbijeenkomst 
oostelijke 
ontsluitingsweg Bedum

Op donderdag 4 juli houden de 
provincie Groningen, de betrokken 
aannemer en de gemeente een in-
loopbijeenkomst over de nieuw aan 
te leggen oostelijke ontsluitingsweg 
bij Bedum. Met de aanleg daarvan 
wordt na de zomervakantie begon-
nen. Tijdens de bijeenkomst kunt u 
meer te weten komen over de plan-
ning, de bereikbaarheid en de om-
leidingsroutes. Medewerkers van 
de provincie en de aannemer zijn 
aanwezig om vragen te beantwoor-
den.

De bijeenkomst wordt gehouden in 
hotel ’t Gemeentehuis in Bedum. 
U bent er van 18.00 tot 20.00 uur 
welkom.

Op 1 juli aanstaande organi-
seert de provincie Groningen 
voor inwoners uit en rond 
Sauwerd een inloopbijeen-
komst. De herinrichting van 
Sauwerd en de aanleg van 
de Fietsroute Plus Groningen 
Winsum staan voor 2020 op 
de planning, maar er is veel 
te vertellen over de stand van 
zaken. Daarnaast hebben de 
geplande werkzaamheden in 
en rond Adorp - en bijhorende 
stremming tussen 15 juli en 
23 augustus - ook gevolgen 
voor de inwoners uit Sauwerd. 
Ook hier praat de provincie (en 
aannemer KWS) de aanwezi-
gen over bij. 

Wat: Inloopbijeenkomst groot 
onderhoud N361, herinrichting 
Sauwerd en Adorp en Fiets-

route Plus Groningen - Win-
sum
Wanneer: Maandag 1 juli 
2019 | 18.30 - 20.00 uur
Locatie: Ubbegaheem, Sau-
werd

Woont u in of rond Sauwerd of 
bent u op een andere manier 
geïnteresseerd in de plannen 
aan en rond de N361? U bent 
van harte welkom op 1 juli in 
de Ubbegaheem in Sauwerd. 

Vragen?
Hebt u vragen over de bij-
eenkomst of wilt u iets delen? 
Neem dan gerust contact op. 
Dit kan met mevrouw L. Balke-
ma via n361@provinciegronin-
gen.nl of 06 527 617 65 (ook 
whatsapp). 

Inloopbijeenkomst werkzaamheden N361 in 
en rond Sauwerd
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Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Den Andel • Het plaatsen van een paardenbak, Oude Dijk 5 
(16-6-2019)
Eemshaven • Het wijzigen van de verleende vergunning Wind-
park Eemshaven Zuidoost (13-6-2019) • Het plaatsen van een 
tijdelijke opslagtent, Borkumkade 5A (14-6-2019) • Het bouwen 
van een schakelstation, Oostpolderweg 26 (19-6-2019)
Hornhuizen • Het plaatsen van een foliebassin, Ommelander-
weg (19-6-2019)
Houwerzijl • Het plaatsen van twee dakkapellen, Dijksweg 6 
(13-6-2019) • Het bouwen van een woning, Dijksweg 5 (13-6-
2019)
Kloosterburen • Het uitbreiden van de woning, Westerklooster 
17 (17-6-2019)
Lauwersmeergebied • Het opbreken en aanpassen van de 
N361, N361, rond het lauwersmeergebied (14-6-2019)
Noordwolde • Het veranderen van een gevel, Noordwolder-
weg 3 (13-6-2019)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een schuur, Paaptilster-
weg 4 (18-6-2019)
Usquert • Het plaatsen van een dakkapel, Wadwerderweg 113 
(15-6-2019)
Warffum • Het vervangen van een schuur, Torenweg 44 (13-
6-2019)
Winsum • Het bouwen van 15 appartementen, Kerkstraat 19 
(14-6-2019) • Het bouwen van een woning, plan Munster (17-
6-2019) • Het wijzigen van de voorgevel, Hoofdstraat O 14 (17-
6-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Oprichten van een kleine distilleerderij Torenweg 2a 
(17-6-2019)
Bedum • Het bouwen van 5 woningen, Rietgans 29 t/m 37 (o)  
(19-6-2019)
Houwerzijl • Het plaatsen van twee dakkapellen, Dijksweg 6 
(19-6-2019)
Pieterburen • Het kappen van een esdoorn, Hoofdstraat 85 
(17-06-2019)
Rasquert • Het 10 keer één maal per jaar gebruiken van een 
perceel t.b.v. een zitmaaierrace, Nabij Kievesterweg 2 (13-6-
2019)
Roodeschool • Het kappen van 15 elzen, op de hoek van de 
Tilweg en Hooilandseweg (17-06-2019)
Usquert • Het vervangen van de constructie van de schuren, 
Wadwerderweg 62 (18-6-2019)
Wehe-den Hoorn • Het wijzigen van bestemming bedrijfspand 
naar woning, Havenstraat 8 (18-6-2019)
Wetsinge • Het herplaatsen van een kunstwerk, tegenover 
Karspelweg 3 (17-6-2019)
Warffum • Het uitbreiden van de bovenverdieping van een wo-
ning, Torenweg 3 (17-6-2019) • Het kappen van 4 essen, 1 iep, 
1 zwarte els en 1 esdoorn, Noorderstraat 10 (19-06-2019)
Winsum • Het vernieuwen van een dakkapel, De Schans 10 
en 12 (13-6-2019)
Zandeweer • Het kappen van een es, Barmerweg 16 (18-06-
2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen en een collector, 
Wadwerderweg 13 (1-8-2019)
Zandeweer • Het wijzigen van de gevels (rollagen), Molenhorn 

8 (4-8-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes 
vermeld.

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Kantens • Speelweek Kantens van 19 tot en met 23 augustus 
2019 op het terrein van OBS Klinkenborg, aan de Pastorieweg 
6 (verzenddatum 20-06-2019)
Kloosterburen • Feestweekenden op 13, 19 en 20 juli 2019 
in de Hoofdstraat voor Café Willibrord (verzenddatum 19-06-
2019)
Usquert • Kinderspeelweek Usquert van 20 tot en met 24 au-
gustus 2019 aan ’t Hoogtje (verzenddatum 18.06.2019)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd 
bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan 
met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. 
Deze datum staat tussen haakjes vermeld. 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor:
Leens • Het veranderen van een monumentale schuur ten be-
hoeve van gewijzigd agrarisch gebruik, Grijssloot 1 in Leens 
(20 juni 2019)
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit be-
sluit binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan bij 
de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 
9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Houdt u er 
rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift 
griffierechten verschuldigd bent.
Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:
• De naam en adres van de indiener;
• De dagtekening;
• Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht;
• De reden(en) van het bezwaar.
Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep 
zich richt bijvoegen.
Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op 
het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u 
ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de 
behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.
De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na af-
loop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van 
het besluit niet. Indien binnen de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan treedt de beschikking niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Ontwerp-Watervergunning

Het Waterschap Noorderzijlvest is voornemens om een water-
vergunning ter verlenen voor:
Zoutkamp • Het uitbreiden van de fabriek, Panserweg 14 in 
Zoutkamp.
Het ontwerpbesluit en de andere bij het ontwerpbesluit beho-
rende documenten liggen van 26 juni tot en met 7 augustus 
2019 ter inzage in het gemeentehuis in Uithuizen. 
Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen. U kunt uw zienswijze sturen naar het dagelijks 
bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 
te Groningen.

Besluit m.e.r.-beoordeling Westlob 8 te 
Eemshaven
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Het Hogeland maakt bekend dat zij een beslissing hebben 
genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het ver-
anderen van een haven op- en overslagbedrijf aan de Westlob 
8 te Eemshaven. De verandering bestaat uit de op- en overslag 
van (gevaarlijk) afval en schroot, het verladen van schip- naar 
schip (stuwadoorsbedrijf) en het ontmantelen van offshore plat-
forms. 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is in onderdeel C 
van de bij dit besluit behorende bijlage opgenomen in welke 
situaties een m.e.r.-plicht geldt en in bijlage onderdeel D voor 
welke situaties een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. 
Er worden geen activiteiten aangevraagd die zijn vermeld in 
bijlage C van het Besluit milieueffectrapportage. De activiteiten 
van het bedrijf zijn wel opgenomen in bijlage D van het Be-
sluit onder nummer D 18.1 oprichting, wijziging of uitbreiding 
van een inrichting voor het bewerken, verwijderen en opslaan 
van afvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen en D 18.8 oprichting, 
wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van 
schroot. 
Voor deze categorie activiteiten geldt een drempelwaarde 
waarboven een mer-beoordeling noodzakelijk is.  De drempel-
waarde voor activiteiten die vallen onder categorie 18.1 van 
bijlage D is een capaciteit van 50 ton per dag of meer en voor 
activiteiten die vallen onder categorie 18.8 van bijlage D is een 
opslagcapaciteit van 10.000 ton of meer.
De aanvraag heeft betrekking op het op- en overslaan van af-
valstoffen, gevaarlijke afvalstoffen en schroot. Het schroot is 
afkomstig van offshore constructies. Hierbij is in de aanvraag 
aangegeven dat de drempelwaarde van kolom 2 van bijlage D 
van het Besluit m.e.r. niet wordt overschreden. De activiteit op- 
en overslag van afvalstoffen wordt ingevolgde het Besluit m.e.r. 
aangemerkt als het verwijderen van afvalstoffen. De drempel-
waarde van 10.000 ton schroot en 50 ton afval per dag of meer 
wordt niet overschreden. De aangevraagde activiteiten blijven 
onder de drempelwaarde voor categorie 18.1 en 18.8 uit bijlage 
D van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat er geen m.e.r.- be-
oordelingsplicht geldt, maar dat er sprake is van een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. Hiervoor gelden dezelfde artikelen als voor 
de m.e.r.-beoordeling, te weten de artikelen 7.16 tot en met 
7.20a van de Wet milieubeheer.
Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verande-
ring is uitgevoerd, blijkt dat het uitgesloten is dat de activiteit 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Er is 
dan ook geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r.-be-
oordelingsrapport dan wel een milieueffectrapport. 
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 27 juni 2019 
tot en met 7 augustus 2019 tijdens kantooruren ter inzage in 
het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland.
Vervolgprocedure
Een m.e.r.-(beoordelings)besluit is een voorbereidingsbesluit 
in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor be-
zwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van 
het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit 
kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten 
behoeve waarvan het m.e.r.-(beoordelings)besluit wordt geno-
men. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhan-
deling van de aanvraag omgevingsvergunning.  

Vergunningaanvragen en -besluiten

Op verschillende locaties in de gemeente 
wordt gewerkt aan de weg.

De parkeerplaatsen aan de Havenweg in Uithuizen zijn 
volgende week niet allemaal te gebruiken. In verband 
met sloopwerk en de bouw van de brug op de Blink 
zal op een aantal parkeervakken een kraan staan om 
werkzaamheden uit te voeren. U kunt vlakbij wel goed 

parkeren, namelijk op de parkeerplaats achter de Acti-
on, bereikbaar via de Zuiderstraat.

In de nacht van 15 op 16 juli vinden onderhoudswerk-
zaamheden plaats aan de spoorwegovergang van de 
Meedsterweg te Uithuizermeeden. Tussen 01.00 en 
05.00 uur kunt u daar die nacht het spoor niet over-
steken.

Het Hogeland - Golden laand

Deze week, donderdag 27 juni  verschijnt  Het Ho-
geland - Golden Laand in De Ommelander en de 
Ommelander Courant. Hierin vindt u informatie over 
herstel, verster ken en initiatieven, gericht op de toe-
komst. Deze pagina verschijnt elke laatste donder-
dag van de maand.

Werk in uitvoering

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, maak 
dan een afspraak via 088 - 345 8888. U kunt de 
stukken inzien op alle locaties:  Bedum, Uithuizen, 
Leens en Winsum.


