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Op uitnodiging van burgemeester Henk Jan Bolding 
bracht minister Erik Wiebes afgelopen maandag een 
bezoek aan de gemeente Het Hogeland. De minister  
sprak in Kantens met drie gezinnen die schade hebben 
als gevolg van de aardbevingen. Alle drie voerden of 
voeren een lange strijd om te komen tot schadeherstel. 

Ook sprak de minister met de wethouder Kristel Rutgers en Har-
mannus Blok en de raadsleden Linda Visser, Anne Marie Smits en 
Kor Berghuis. Dat gebeurde in het voormalige kerkje van Eppen-
huizen.

Henk Jan Bolding: “We vinden het niet alleen belangrijk dat de mi-
nister weet van de schadeproblematiek maar ook dat de gemeente 
Het Hogeland voortvarend werkt aan projecten, perspectief wil bie-
den. Daarin kunnen we elkaar helpen. Het gaat per slot van reke-
ning om de geloofwaardigheid van ‘de overheid’ in dit dossier. Die 
willen we terugwinnen, op een pragmatische manier. Omdat een 
dergelijke aanpak past bij de Groningers; ‘doeners’ bij uitstek. Van 
die aanpak hebben we de minister vandaag niet alleen deelgenoot 
gemaakt maar hopelijk ook medestander.”
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Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van bur-
gemeester en wethouders. Op 2 april heeft 
het college onder andere een startnotitie 
vastgesteld rond het afvalstoffenbeleid. De 
volledige besluitenlijst van de vergadering 
vindt u op de website via www.hethogeland.
nl/college.

College legt ambities afvalstoffenbeleid voor 
aan raad
Het college heeft een startnotitie vastgesteld rond 
het afvalstoffenbeleid en de daarbij behorende parti-
cipatie en communicatiestrategie; inwoners worden 
nadrukkelijk bij dat beleid betrokken. De notitie wordt 
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De ge-
meente streeft, in lijn met het landelijke beleid, naar 
vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner. 
In 2025 moet die terug naar 30 kilo per hoofd van de 
bevolking. Het afval wordt momenteel op vier verschil-
lende manier ingezameld; In 2021 moet er een uni-
form systeem voor alle inwoners zijn. De gemeente 
wil samen met de inwoners kijken hoe die doelstelling 

van minder afval gehaald kan worden. Ook worden 
inwoners betrokken bij de manier waarop het afval 
vanaf 2021 moet worden ingezameld. Hogelandsters 
krijgen binnenkort de mogelijkheid om ideeën aan te 
dragen om de hoeveelheid huisvuil te verminderen. 
Dat kan via verschillende kanalen. De reacties van de 
inwoners worden uitgewerkt in een aantal scenario’s 
voor de toekomstige afvalinzameling. Die scenario’s 
worden ook aan de inwoners voorgelegd. Die kunnen 
voorkeuren aangeven. De gemeenteraad besluit uit-
eindelijk voor welk scenario wordt gekozen.

Stremming Waldadrift Bedum
Op woensdag 17 en donderdag 18 april is de Waldadrift 
in Bedum in verband met asfalteringswerkzaamheden ge-
stremd. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Ook wor-
den verkeersregelaars ingezet.

Werkzaamheden Boukemapark 
Uithuizen

Vanaf maandag 15 april t/m vrijdag 3 mei wordt op Het 
Boukemapark in Uithuizen gewerkt aan de aanleg van een 
veilige fietsverbinding t.b.v. de Brede School Boukema-
park.

Vanaf de school wordt een nieuw vrij-liggend asfaltpad 
aangelegd dat aansluit op de Sportlaan naast de voetbal-
kantine van Noordpool UFC.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met het KCC van de gemeente Het Ho-
geland op 088 - 3458888. Voor vragen over de uitvoering 
kunt u bellen met de uitvoerder, de heer S. van t’Hulst van 
Strukton Civiel. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op 06 
- 51819818.

Zaterdag 13 april wordt een etappe van 
de Healthy Ageing Tour, een internatio-
nale wielerwedstrijd voor vrouwen, gere-
den in onze gemeente. 

De wielrensters starten aan de Schouwerzijl-
sterweg in Winsum en finishen na een ronde 
van ruim 14 kilometer in Hoofdstraat Obergum 
in Winsum. Van 9.00 – 13.00 uur is het parcours 
afgesloten voor het verkeer. 

Hoofdstraat Obergum is afgesloten van 7.00 – 
14.00  uur. Een deel van de route leidt langs de 
N361 en N363. Op dat deel maken de rensters 
gebruik van de parallelwegen, zodat het verkeer 
de hoofdwegen kan blijven gebruiken.

Etappe wielerevenement Healthy Ageing Tour in Het 
Hogeland

Fietspad in Uithuizen afgesloten

Vanaf maandag 13 april wordt ongeveer 8 weken gewerkt 
aan het fietspad Vicariepad in Uithuizen, tussen de Tal-
maweg en Bovenhuizen. Fietsers worden door middel van 
borden omgeleid. De werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de weersomstandigheden en kunnen daarom langer duren 
dan aangegeven.

Het fietspad Maarweg in Uithuizen is weer open voor het 
fietsverkeer.

Onderzoek naar beschermde dieren

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat in de ko-
mende maanden onderzoeken of er beschermde dieren 
in woningen en woonwijken in het Groningse aardbe-
vingsgebied zitten. Dit is nodig omdat de mogelijke ver-
sterkingswerkzaamheden de woon- en leefgebieden van 
beschermde dieren niet mogen verstoren. 

Voor de start van de mogelijke versterking van woningen 
en gebouwen wordt onderzocht of en waar beschermde 
dieren zijn. Na de mogelijke versterking wordt bekeken of 
het woon- en leefgebied van de beschermde dieren her-
steld is. Uitgangspunt is dat het woon- en leefgebied van 
beschermde diersoorten na de versterking beter is dan 
voor de versterking. Ecologen voeren van april tot en met 
juli onderzoeken uit in het hele gebied van het Groningen 
gasveld. Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/
natuurbescherming/
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Ontvangen aanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het vervangen van 2 kozijnen, De Vlasakker 
2 (29-3-2019) • Het bouwen van een berging, Walfri-
dushof 1 (1-4-2019)
Den Andel • Het bouwen van een woning, M D Teenst-
raweg 16 (29-3-2019)
Leens • Het bouwen van een woning, Oosterlaagte 50 
(28-3-2019)
Onderdendam • Het plaatsen van een dakopbouw, 
Stadsweg 17 (1-4-2019)
Uithuizen • Het bouwen van een carport, Everdina van 
Berumlaan 9 (29-3-2019) 
Ulrum • Het bouwen van een loods, Haarlanden 1 (2-
4-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Boerman-
jeweg 1 (2-4-2019)
Warffum • Het bouwen van een woning, Onderden-
damsterweg 4 (29-3-2019)
Winsum • Het aanleggen van Sportlandschap Win-
sum-West (29-3-2019) • Het bouwen van 15 apparte-
menten, Kerkstraat 19 (29-3-2019) • Het renoveren van 
de woning, Schoolstraat 13 (2-4-2019) • Het uitbreiden 
van de woning, Borgweg 117 (3-4-2019)
Zandeweer • Verbouw en uitbreiding woning, Trekweg 
4 (1-4-2019)
Zoutkamp • Het plaatsen van twee dakramen, Sluis-
weg 22 (29-3-2019)
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumen-
tenzorg Groningen behandelt de aanvragen in een 
openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan 
kunt u een afspraak maken via, tel. 088 – 345 8888. 

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van 8, 2 onder 1 kap woningen, 
Kuifeend (1-4-2019)
Onderdendam • Het aanbrengen van beschoeiing, na-
bij Boterdiep Oz 1 (3-4-2019)
Uithuizen • Het kappen van een boom aan de Bultena-
straat 13 (02-04-2019)
Ulrum • Het kappen van 7 dode elzen aan de Breweel-
sterweg 1 (01-04-2019)
Usquert • Het plaatsen van 400 zonnepanelen, Wad-
werderweg 91
Warffum • Het opnieuw in gebruik nemen van de 56 
bestaande wooneenheden, Noorderstraat 24 (27-3-
2019) • Het aanbrengen van beschoeiing en een trai-
lerhelling, aan de Cronjéstraat (18-3-2019)
Winsum • Het kappen van bomen aan de Schoolstraat 
12 (10-04-2019) • Het bouwen van een woning, Tasveld 
11 (k21) (1-04-2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzend-
datum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Deze datum staat tus-
sen haakjes vermeld.

Rectificatie 
evenementenvergunningen

Het rectificeren betreft de publicatietekst van 3 april 
2019 waarbij burgemeester van Winsum is vermeld. 
Dit moet burgemeester van Het Hogeland zijn. Hierbij 
nogmaals een overzicht van de verleende evenemen-
tenvergunningen die als publicatietekst op 3 april 2019 
zijn gepubliceerd.
Gepubliceerde aanvragen van 3 april 2019:
De burgemeester van Het Hogeland heeft vergunning 
verleend voor:
Lauwersoog - Ulrum • De 29e Halve Marathon Lau-
wersoog-Ulrum op 27 juli 2019 van 14.00 uur tot 16.30 
uur (26-03-2019)
Roodeschool • De Koningsdag op 27 april 2019 van 

13.00 uur tot 17.00 uur op Het Oude Riet (25-03-2019)
Winsum • De Poffertdag op 18 mei 2019 van 09.00 uur 
tot 16.00 aan de Hoofdstraat Obergum (25-03-2019) 
• De Koningsdag op 27 april 2019 van 08.00 uur tot 
17.00 uur in het centrum (25-03-2019)

Evenementenvergunningen

Sauwerd • Sauwerd beweegt van 17 t/m 22 juni 2019 
in Sauwerd. (01-04-2019)
Usquert • Theaterspektakel op 12 april van 13.30 uur 
tot 23.00 uur in de tuin van Cleveringaheert, Streekster-
weg 101 (01-04-2019)
Winsum • De Winsumer Wierdentocht op 28 april 2019 
in en rondom Winsum. (01-04-2019)
Zandeweer • Kermis Zandeweer op 28, 29 en 30 juni 
2019 Veilingweg rondom ’t Klokhoes (04-04-2019)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u 
binnen zes weken na verzenddatum hiertegen schrifte-
lijk bezwaar maken bij de burgemeester van Het Hoge-
land. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Vaststelling wijzigingsplan 
Streeksterweg 101 Usquert

Wet ruimtelijke ordening 3.6.1.a
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Het Hogeland heeft het  wijzigingsplan vast-
gesteld voor het perceel aan de Streeksterweg 101 te 
Usquert. Een te bouwen bewaarloods is in strijd met het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat de loods deels 
buiten het bouwvlak is gesitueerd. In het wijzigingsplan 
wordt de situering van het bouwvlak aangepast.
Ter inzage
Van donderdag 11 april tot en met woensdag  22 mei 
2019 ligt het wijzigingsplan Usquert Streeksterweg 101 
ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis 
locatie Uithuizen; Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U 
kunt het bestemmingsplan raadplegen op  de website 
www.hethogeland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Of 
rechtstreeks via https://bit.ly/2uLHelR
Beroep
Beroep kan worden ingesteld door: 
• belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben 
ingediend;
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in 
te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. 
Het beroepschrift kunt u tot en met donderdag 22 mei 
2019 sturen naar de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.

Ontwerpbestemmingsplan Maarweg

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland zijn 
voornemens het bestemmingsplan Uithuizen gedeelte-
lijk te herzien. Dit in verband met plannen van de Stich-
ting Uithuizer Woningbouw (SUW) om aan de Maarweg 
te Uithuizen, in het kader van de herstructurering, 22 
grondgebonden woningen en 8 starterswoningen te 
realiseren. De nieuwe woningen voldoen aan de huidi-
ge wensen op het gebied van wooncomfort en worden 
aardbevingsbestendig uitgevoerd. 
De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op de locatie 
waar enige jaren geleden 44 woningen zijn gesloopt. 
De naast dit gebied gelegen basisschool De Schelp zal 
ook worden gesloopt. De locatie van de te slopen ba-
sisschool zal bij het nieuwe plangebied worden betrok-
ken. Om dit planvoornemen mogelijk te maken is een 
ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. 
Ter inzage
Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
Van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ligt het ontwerp 
van het bestemmingsplan Maarweg ter inzage bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 
1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan op internet 

bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of rechtstreeks 
via de link https://bit.ly/2Vnho35  
Zienswijzen
Tot en met woensdag 22 mei 2019 kunt u via een ziens-
wijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat 
kan schriftelijk of mondeling. Uw zienswijze kunt u rich-
ten aan de gemeenteraad van Het Hogeland, Postbus 
26, 9980 AA Uithuizen. Vermeld in brief uw naam, adres 
en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief bij on-
derwerp: ‘zienswijze bestemmingsplan Maarweg’. Voor 
een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met 
Ria Uilenberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, 
telefoon 088 – 345 88 88.

Voorontwerp bestemmingsplan 
Eemshaven

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland 
zijn voornemens om de beheersverordening voor 
de Eemshaven te vervangen door een actueel be-
stemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt een juri-
disch-planologisch kader voor de verder ontwikkeling 
van het haven- en industrieterrein.
Plangebied
De zuidelijke begrenzing van het plangebied wordt gro-
tendeels bepaald door de Kwelderweg. Westelijk van 
het plangebied ligt de Emmapolder met aangrenzend 
het Uithuizerwad. Aan de oostzijde stopt het plange-
bied ter hoogte van het pompgemaal bij de voet van de 
dijk aan de Waddenzeekant. De grens van het terrein 
vervolgt naar het noorden langs de dijk, omvat de be-
staande havenmonding en vervolgt de westelijke dijk 
tot waar deze aansluit bij de zeedijk in het verlengde 
van de Kwelderweg.
Milieu-effectrapport (MER) en  passende beoordeling 
(PB)
Mede vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden 
zijn een MER en een PB opgesteld. In het MER en de 
PB zijn de mogelijke natuur- en milieueffecten van de 
verdere ontwikkeling van de Eemshaven beoordeeld.
Crisis- en herstelwet
Het plangebied is bij besluit van  13 mei 2014 aan-
gewezen als ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en 
herstelwet. Het plangebied heeft speciale aandacht als 
milieuontwikkelingsgebied ter optimalisering van de mi-
lieugebruiksruimte.
Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan en het MER liggen 
van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ter inzage 
bij de publieksbalie  in het gemeentehuis te Uithuizen, 
Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen. U kunt het bestem-
mingsplan op internet bekijken op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl of rechtstreeks via de link https://bit.ly/2TQK3fr               
Reacties
U kunt tot en met 22 mei 2019 uw reactie geven op het 
voorontwerp. Dat kan schriftelijk, per mail of mondeling. 
Uw  schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 26, 
9980 AA Uithuizen. U kunt ook mailen naar gemeen-
te@hethogeland.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw 
naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw 
brief of in uw e- mail bij onderwerp: ‘inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan Eemshaven’. Voor een 
mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Ria 
Uilenberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, te-
lefoon 088 – 345 88 88.

Vergunningaanvragen en -besluiten

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.


