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Gemeentenieuws 

Militaire oefening Marnewaard

Tussen 21 en 31 januari houdt de land-
macht een militaire oefenening tussen de 
Marnewaard en Delfzijl.

Gemeente Het Hogeland gebruikt alleen nog 
duurzame, schone energie

Contactgegevens Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon:  088 - 345 8888
E-mail:  gemeente@hethogeland.nl
Website:  www.hethogeland.nl
WhatsApp:  06 114 505 30

Bezoekadressen Het Hogeland                                                                         

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Schoolstraat 1, 9780 AA Bedum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens

Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.werkpleinability.nl

Volg Het Hogeland ook op social 
media:                                         

Het is winter. De temperatuur zakt 
tot onder het vriespunt en schaat
sen worden uit het vet gehaald. 
Sommige mensen vragen zich af 
of deze winter de Noorder Rond
ritten weer eens kunnen worden 
geschaatst. Maar de winter bete
kent ook kans op gladde wegen. De 
medewerkers van de buiten dienst 
van de gemeente staan dag en 
 nacht klaar om onze wegen veilig 
te houden. Het strooibeleid is zoals 
u dat gewend bent van uw oude ge
meente.

Prioriteiten
Voor alle voormalige gemeenten geldt dat hoofd-
wegen, busroutes, belangrijke fietsroutes en 
 o verige belangrijke wegen als eerste worden 
 gestrooid. Vervolgens worden de overige wegen 
gestrooid. Wilt u weten wat het strooibeleid in uw 
woonplaats is? Kijk dan op onze website  
www.hethogeland.nl/gladheidsbestrijding

Nieuw strooibeleid
Het strooibeleid is op dit moment nog hetzelfde 
als in de oude gemeenten. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een strooibeleid voor de nieuwe ge-
meente. Vanaf het volgende winterseizoen wordt 
in de hele gemeente op dezelfde wijze gestrooid. 

Paracommerciële Drank en 
Horeca vergunningen 
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
is een verzoek ingediend voor het verlenen van 
een vergunning voor het uitoefenen van het hore-
cabedrijf in de volgende inrichting:
- Noorderweg 1-a te Zandeweer door IJsclub Vooruit
- Radsweg 3 te Oosteinde door Stichting Ons Huis
Burgemeester en wethouders van gemeente Het 
Hogeland zijn van plan de gevraagde vergunningen 
te verlenen. De ontwerpbeschikking ligt voor bel-
anghebbenden ter inzage op het gemeentehuis te 
Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt 
u schriftelijk zienswijzen aandragen. Deze ziens
wijzen moet u binnen zes weken (vanaf 23 januari 
2019) indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Het Hogeland, Post
bus 26, 9980 AA Uithuizen.

Alle gebouwen van de gemeente Het Hogeland werken 
vanaf 1 januari 2019 op groene stroom. Ook de ener-
gie voor alle bruggen, sluizen, straatlantaarns en ker-
misattracties van de gemeenten Het Hogeland, Delfzijl, 
Midden-Groningen, Groningen, Westerkwar tier, De pro-
vincie Groningen, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst 
Groningen komt voortaan uit duurzame energiebron-
nen, zoals zonnepanelen en windmolens.

De duurzame energie wordt in de komende vijftien jaar 
lokaal opgewekt door Eneco en Energie VanOns, de 
lokale organisatie die energie verkoopt van de Gron-
ingse energiecoöperaties. Het bundelen van de ener-
gie-inkoop biedt bijvoorbeeld Grunneger Power en klei-
nere coöperaties de kans te investeren in innovatie. Zo 
houden we het geld in de regio. Het totale stroomver-
bruik van 60 miljoen kilowattuur is te vergelijken met het 
verbruik van 17.000 huishoudens.

Agenda Raad Het Hogeland

Op woensdag 30 januari 2019 komt de gemeente-
raad van Het Hogeland in een openbare vergadering 
bijeen. Aanvang 19.00 uur, in het gemeentehuis in 
Uithuizen. Er is spreekrecht voor de publieke tribune 
per agendapunt. Hiervoor kunt u zich vooraf bij de 
griffie aanmelden (telefoonnummer 088 - 345 88 88 
of per mail griffie@hethogeland.nl).

Op de agenda:
- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van vier 
raadsleden
- Benoeming van de plaatsvervangend griffier
- Aantal (politieke) benoemingen en aanwijzen ver-
tegenwoordigers
- Vaststellen Archiefverordening gemeente Het Ho-
geland 2019
- Vaststellen aantal financiële verordeningen en re-
gelingen (A: Financiële verordening gemeente Het 
Hogeland 2019; B: Controleverordening gemeente 
Het Hogeland 2019; C: Verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het 
Hogeland, 2019; D: Treasurystatuut gemeente Het 
Hogeland 2019.)

De raadsstukken zijn te vinden op de website 
www.raadhethogeland.nl. Daar kunt u de vergade-
ring ook live volgen.
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Ontvangen aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvra gen om een omgevings vergunning 
zijn bin nen geko men voor het:
Plaatsen van 2 kleine windmolens, Klinkenborger-
weg 4 te Kantens. (07-01-2019)
Verbouwen van een woning, Stationsstraat 14 te 
Uithuizermeeden. (08-01-2019)
Het plaatsen van een kleine windmolen, Onderden-
damsterweg 15 te Warffum. (20-12-2019)
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aan
vragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen 
zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie 
krijgen over deze aanvragen.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het 
Hogeland  maken bekend, dat voor de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):
Betreft een aanvraag voor het uitbreiden van een 
melkveestal,  Knolweg 1, Rottum. (14-01-2019)
Betreft een aanvraag voor het bouwkundig ver
sterken van een school, Oude Tilsterweg 2, Uithu-
izen. (14-01-2019)
Betreft een aanvraag voor het bouwen van een 
schuur, Schoorsterweg 1, Ezinge. (10-01-2019)
Betreft een aanvraag voor het verplaatsen en ver
groten van een loods, Borkumweg 3, Eemshaven.
Betreft een aanvraag voor het verbouwen van een 
woning, Katershorn 7, Warffum.
Betreft een aanvraag voor het plaatsen van 3 kan
toorcontainers, Robbenplaatweg 17a, Eemshaven.
Betreft een aanvraag voor het verbouwen van een 
woning, Pastorieweg 24, Kantens.
Betreft het realiseren van logiesruimten, Emmaweg 
13, Uithuizen.
Betreft het plaatsen van zonnepanelen, Noorder-
straat 3, Warffum.

Verleende vergunningen 
Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen 
zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na datum verzending van 
het besluit. Deze datum van verzending staat tussen 
haakjes vermeld. Een omgevingsvergunning voor het:
Kappen van een boom, De Kamp 27, Bedum. (10-
01-2019)
Kappen van een boom, Wilhelminastraat 22, Bedum. 
(10-01-2019)
Kappen van 29 bomen, diverse locaties voormalige 
gemeente Bedum. (10-01-2019)
Oprichten van een woning, Stadsweg 51, Onder-
dendam. (15-01-2019)
Oprichten van een schuur, Rodewolt 7, Onderden-
dam. (16-01-2019)
Het verbouwen van de woning, De Streekweg 53, 
Den Andel. (19-2-2019)
Het bouwen van een woning, Veldbrand 5, Winsum. 
(14-1-2019)
De aanbouw bijkeuken, Oosterstraat 42, Winsum. 
(14-1-2019)
Het bouwen van een nieuwe loods, Hoogeweg 8, 
Baflo. (9-1-2019)
Het wijzigen gevel en slopen winkel, Hoofdstraat 
117, Uithuizermeeden. (17-01-2019)
Het bouwen van een vleeskalverenstal, Eppenhui-
zerweg 36, Startenhuizen.
Het kappen van een boom, Hoofdstraat-Oost, Uit-
huizen. (20-12-2019)
Het wijzigen van de bestemming, Lauwersdwarsweg 
2, Uithuizen.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken op grond van ar-
tikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bekend dat zij de 
volgende melding hebben geaccepteerd:
Activiteitenbesluit voor het veranderen van een 
bedrijf, Knolweg 1, Rottum.
Tegen deze melding staat geen bezwaar en beroep 
open. Inzage van de stukken op afspraak. Voor ver
dere informatie over deze melding kunt u contact 
opnemen met een medewerker van het taakveld VTH 
(telefoonnummer: 088 345 8888).

Evenementenvergunning 
De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Het houden van een praalwagenoptocht vanaf de 
Dijksterweg in Kleine Huisjes via Molenrij naar de 
Damsterweg te Kloosterburen op 3 maart 2019 van 
14.00 uur tot 17.00 uur. (17-03-2019)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken, kan binnen zes weken daarte
gen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burge
meester. Deze termijn vangt aan met ingang van de 
dag na datum verzending van het besluit. Deze datum 
staat tussen haakjes vermeld. 

Tijdelijke verkeersmaatregel 
In verband met de Praalwagenoptocht zal het dorp 
Kloosterburen als geheel  op 3 maart 2019 worden 
afgesloten voor het doorgaande verkeer vanaf 12.00 
uur tot uiterlijk 17.00 uur.

Vaststelling wijzigingsplan:
Oosterweg 10 te Kantens
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Eemsmond hebben het wijzigingsplan vastgesteld  
voor het perceel aan de Oosterweg 10 te Kantens. 
Het plan voorziet in het wijzigen van de agrarische 
bestemming naar een woonbestemming.
Starterswoningen  Departementsstraat
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Eemsmond hebben op 18 december 2018 het wijzig-
ingsplan Starterswoningen Departementsstraat Uithu-
izen vastgesteld (gebied ten zuiden van het spoor). 
Op deze locatie is enige jaren geleden bebouwing 
gesloopt. Dit gebied is middels dit wijzigingsplan uit-
gewerkt voor de bouw van zeven starterswoningen. 
Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. De toe-
lichting is aangepast in verband met het opnemen 
van een onderzoek naar mogelijke trillingshinder als 
gevolg van het spoor. In de regels heeft een aanpas-
sing plaatsgevonden in die zin dat wordt geborgd dat 
de afscheiding van de balkons worden uitgevoerd in 
mat glas tot een hoogte van 1.70 meter, dit ter bes-
cherming van de privacy van aanwonenden.
Uithuizermeeden – Kon. Wilhelminastraat
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Eemsmond hebben op 5 december 2018 het wijzig-
ingsplan Uithuizermeeden – Kon. Wilhelminastraat 
vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 10 
woningen mogelijk. Het plangebied ligt in het zuiden 
van de kern Uithuizermeeden. 
Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. De toe-
lichting is aangepast in verband met het opnemen 
van een onderzoek naar mogelijke trillingshinder als 
gevolg van het spoor. Ook is het zuidelijk gelegen 
bouw vlak iets opgeschoven in verband met het uit-
zicht van omwonenden.
Ter inzage
Bovenstaande wijzigingsplannen met bijbehorende 
stukken wordt voor een ieder ter inzage gelegd en 
raadpleegbaar gemaakt van 24 januari 2019 tot en 
met 6 maart 2019. Het analoge wijzigingsplan ligt ter 
inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in 
Uithuizen, Hoofdstraat-West 1. Het digitale wijzigings-
plan is te raadplegen op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het wijzigingsplan ook 
downloaden van www.hethogeland.nl
Besluit
Tot en met 6 maart 2019 kunnen belanghebbend-
en schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststelling. Beroep moet u instellen bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt alleen beroep instellen:
- als u ook een zienswijze bij het college van burge-
meester en wethouders heeft ingediend;
- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat 
was om tegen het ontwerp wijzigingsplan een ziens-
wijze in te dienen;
- als u geen zienswijze heeft ingediend maar beroep 
wenst in te stellen tegen de wijzigingen die zijn aange-
bracht bij de vaststelling.
U kunt tijden de periode van de terinzagelegging een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n 
verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak. Een beroepsschrift en ver zoek 
om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van 
een beroepsschrift of voorlopige voorziening bent u 
griffierecht verschuldigd. 
Inwerktreding:
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag 
na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als bin-
nen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt gedaan, dan treedt het plan nog niet 
in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de 
voorlopige voorziening. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ria Uilenberg van het Team 
Ruimtelijke Ordening-beleid via het telefoonnummer 
088 345 8 775.

Besluit ‘Hogere waarde Wet geluid
hinder woningen Koningin Wilhelmi
nastraat te Uithuizermeeden’
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland ma-
ken bekend dat het voormalige college van  burge-
meester en wethouders van de gemeente Eemsmond 
bij besluit van 5 december 2018 heeft besloten een 
hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vast 
te stellen. De hogere grenswaarde houdt verband 
met de voorgenomen bouw van 10 woningen aan de 
Koningin Wilhelminastraat te Uithuizermeeden. De 
woningen liggen binnen de spoorzone Groningen – 
Roodeschool. Uit berekeningen komt naar voren dat 
de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 55 dB als 
gevolg van de spoorlijn wordt overschreden. De maxi-
male geluidsbelasting op de nieuwe woningen varieert 
van 56 dB tot 67 dB. Burgemeester en wethouders 
hebben op grond van artikel 83 van de Wet geluidhin-
der besloten een ontheffing te verlenen. De beschik-
king is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
veranderd. Er zijn tegen het ontwerpbesluit geen zien-
swijzen ingediend.
Ter inzage:
Het Besluit Hogere Waarde(n) met bijbehorende stuk-
ken ligt ter inzage van 24 januari 2019 tot en met 6 
maart 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis 
in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1.
Besluit: 
Tot en met 6 maart 2019 kunnen belanghebbenden 
schriftelijk beroep instellen tegen het Besluit Hogere 
Waarde(n) te verlenen. Beroep moet u instellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. U kunt alleen beroep instellen als u kunt aan-
tonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen 
het ontwerp-besluit een zienswijze in te dienen; U kunt 
tijden de periode van de terinzagelegging een ver zoek 
om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek 
stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak. Een beroepsschrift en verzoek om voor-
lopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroeps-
schrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht ver-
schuldigd. 
Inwerktreding:
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag 
na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als bin-
nen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt gedaan, dan treedt het plan nog niet 
in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de 
voorlopige voorziening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria 
Uilenberg van het Team Ruimtelijke Ordening-beleid 
via het telefoonnummer 088 345 8 775.
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