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Het Hogeland - Golden laand

Deze week, donderdag 28 februari,  verschijnt  
Het Hogeland - Golden Laand in De Om-
melander en de Ommelander Courant. Hierin 
vindt u informatie over herstel, verster ken en 
initiatieven, gericht op de toekomst. Deze pa-
gina verschijnt elke laatste donderdag van de 
maand.

Op woensdag 20 maart kunt u stem-
men voor de leden van de Provinciale 
Staten en de leden van het algemeen 
bestuur van Waterschap Noorder-
zijlvest. Maar waar kiest u nu eigen-
lijk voor?

Het bestuur van Waterschap Noorder-
zijlvest maakt beslissingen over zaken als 
dijkonderhoud, schoon water en aanleg van 
begroeiing bij oevers en slootkanten. Het 
bestuur is verglijkbaar met het bestuur van 
een gemeente. Het algemeen bestuur is de 
gemeenteraad, het dagelijks bestuur zijn 
de wethouders en de dijkgraaf is de burge-
meester. Een deel van het bestuur is een 
vertegenwoordiging van boeren, bedrijfsle-

ven en natuurorganisaties. Het grootste deel 
van het bestuur is verkiesbaar, dit zijn zetels 
voor politieke partijen waar iedereen die in 
Nederland woont op kan stemmen. Dat doen 
we tijdens de waterschapsverkiezingen.

Wilt u meer weten over wat waterschappen 
doen en waarom u zou moeten stemmen? 
Kijk dan op www.waterschapsverkiezingen.
nl. Kijk voor meer informatie over de Provin-
ciale Staten- en waterschapsverkiezingen 
op www.hethogeland.nl/verkiezingen.

Sinds 2 januari zijn er nieuwe regels rond het 
kappen van bomen, die in de hele gemeente 
van toepassing zijn. Deze zijn vastgelegd in 
een nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV). Wilt u een boom kappen? In de meeste 
gevallen moet u een omgevingsvergunning aan-
vragen.

Wat is belangrijk om te weten?
• In principe heeft u een omgevingsvergunning 
nodig om een boom te mogen kappen. 
• U vraagt een vergunning aan via het Omgevings-
loket. U vindt deze op onze website www.hethogeland.nl 
- onder de knop Vergunningen en toestemming, vervol-
gens kiest u voor Omgevingsvergunning.
• Er is een vrijstelling voor bomen die, gemeten 
op 1.30 meter hoogte, een diameter (doorsnede) hebben 
van minder dan 20 centimeter. Bij een meerstammige 
boom meet u de dikste stam.
• Kappen is niet alleen een boom vellen, maar 
ook rooien, verplanten en het verrichten van handelingen 
die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de 
boom als gevolg hebben. 
• De vergunning is drie jaar geldig, daarna moet u 
opnieuw een vergunning aanvragen.

Veel gestelde vragen
Wat kost een vergunning? 
€ 25,00

Hoe lang duurt het voor ik mag kappen? 
Zes weken na verzending van het besluit. In deze periode 
kunnen anderen een bezwaar maken.

Mijn boom is volgens mij dood of ziek, moet ik dan toch 
een vergunning aanvragen?
Ja, wij willen graag kunnen controleren of de boom inder-
daad ziek of dood is. 

Is voor een conifeer een vergunning nodig? 
Ja, de APV spreekt van ‘houtopstand’. Een conifeer is net 
als een loofboom een houtopstand. Voor beide gelden 
dezelfde regels. 

Ik wil een boom knotten of kandelaberen (snoeitechniek), 
heb ik dan een vergunning nodig? 
Ja, de boom verandert daardoor heel erg van uiterlijk en 
dat heeft invloed op de omgeving. Als de boom eerder 
geknot is, geldt dit niet. Er is dan sprake van regulier on-
derhoud. De boom kan ook ecologisch van betekenis zijn, 
bijvoorbeeld voor vleermuizen of uilen.

Is herplanten altijd verplicht? 
Nee, per situatie wordt een afweging gemaakt. Bij een 
beeldbepalend erf of laan kunnen we voorwaarden stel-
len aan het planten van bomen (termijn, soort, maat en 
aantal). Graag doen we dit in overleg met u. Als u de mo-
gelijkheid hebt, dan is een boom planten altijd een goed 
idee, tenzij er te weinig ruimte is. Een struik kan dan een 
alternatief zijn.

Kapvergunning nodig?

Fietspad Dingvonderpad wordt 
verbreed

Het fietspad Dingvonderpad tussen Uithuizen 
en Uithuizermeeden wordt verbreed. Dit pad 
loopt vanaf de Moeshornweg naar de Toren-
straat. Tijdens deze werkzaamheden is het 
fietspad afgesloten voor het verkeer. Fietsers 
worden met borden omgeleid. 

De werkzaamheden starten op maandag 4 
maart 2019 en nemen ongeveer acht weken 
in beslag.
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-
ning zijn binnengekomen voor:
Bedum - Brandveilig gebruik, Grotestraat 30 (20-
2-2019)
Onderdendam - Het kappen van een boom, Ach-
terweg 8 (15-2-2019).
Pieterburen - Het vervangen van een schuur, 
Hoofdstraat 47 (14-2-2019).
Uithuizen - Het realiseren van 2 uitwegen, Indus-
trieweg 1 (13-2-2019). - Het verbouwen van het Ar-
rivagebouw, Edama 3 (19-2-2019).
Ulrum - Het verbouwen van de woning, Trekweg 
26a (14-2-2019).
Winsum - Het vervangen van een betonduiker voor 
een brug te Winsum en de reconstructie van een 
deel van de trekweg (15-2-2019).
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen 
aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergun
ningen 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 
aanvraag om een omgevingsvergunning de beslis-
termijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 
Wabo):
Uithuizermeeden - Het verbouwen en uitbreiden 
van een woning, Uithuizerweg 5.
Usquert - Het plaatsen van zonnepanelen, Zijlster-
weg 17.
Warffum - Het plaatsen van zonnepanelen, Groot- 
Hofstraat 16.
Winsum - Het herinrichten van een terrein met hek-
werk, Regnerus Praediniusstraat 13a.

Verleende vergunningen 

Omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onder-
staande besluiten genomen. Degene die meent dat 
zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, 
kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze ter-
mijn vangt aan met ingang van de dag na datum 
verzending van het besluit. Deze datum van ver-
zending staat tussen haakjes vermeld. 
Diverse maatregelen aan de N361, buiten de be-
bouwde kom van de voormalig gemeente Winsum 
(20-2-2019).
Bedum - Het plaatsen van een dakkapel, De Haze-
laar 7 (19-2-2019).
Mensingeweer - Het vervangen van het lage 
druknet, Hoofdstraat 4 t/m 21 (21-2-2019).
Niekerk - Het bouwen van een antennemast, nabij 
Zoutkamperweg 4 (21-2-2019).
Onderdendam - Het plaatsen van een hoogholtje 
nabij Warffumerweg 39 (20-2-2019).
Tinallinge - Het bouwen van een schuur, de Ven-
nenweg 9a (18-2-2019).
Uithuizen - Het bouwkundig versterken van een 
school, Oude Tilsterweg 2 (20-2-2019).
Uithuizermeeden - Het verbouwen van een wo-
ning, Stationsstraat 14 (4-2-2019). - Het bouwen 

van een schuur, Derk Berendslaan 9 (21-2-2019).
Winsum - Het bouwen van een schuur, Winsumer-
diep 6 (14-2-2019). - Het plaatsen van zonnepane-
len en het bouwen van een dakterras, Schouwer-
zijlsterweg 1001 (20-2-2019).
Zoutkamp - Het bouwen van een garage en het 
uitbreiden van de woonkeuken, De Schans 32 (19-
2-2019).

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bekend dat zij 
de volgende melding(en) hebben geaccepteerd:
Bedum - Milieumelding vanwege Aldi Bedum, Sta-
tionsweg 32. - Milieumelding vanwege het plaatsen 
van een EAZ windmolen, Woldijk 51. - Milieumel-
ding vanwege het oprichten van twee kleine wind-
molens, Ellerhuizen 27.
Kantens - Het veranderen van een bedrijf met twee 
kleine windturbines, Klinkenborgerweg 4.
Leens - Het veranderen van de inrichting, De Nije 
Nering 16.
Oldenzijl - Het starten van een bedrijf, Oldenzijl-
sterweg 6.
Tegen deze melding(en) staat geen bezwaar en 
beroep open. Inzage van de stukken op afspraak. 

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft een evenementenvergun-
ning verleend voor:
Wandeltocht naar de Bollen op 27 april 2019 van 
07.00 uur tot 17.00 uur door de gemeente Het Ho-
geland (12-02-2019).
Eemshaven - Nationale Reddingbootdag KNRM 
(open dag) op 11 mei 2019 van 10.00 uur tot 16.00 
uur op de locatie Borkumweg 3-b (verzenddatum 
21 februari 2019)
Kruisweg - Tulpenfair Kruisweg op 16 maart 2019 
van 10.00 uur tot 17.00 uur aan de Groene Wierde 
en de Leensterweg 63 (12-02-2019).
Pieterburen - Het houden van het Waddenfestival 
op 19 mei 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur op de 
locaties Hoofdstraat 83, 9968 AB, Hoofdstraat 150, 
9968 AJ en de kwelders te Pieterburen (verzendda-
tum 20 februari 2019).
Uithuizermeeden - Het houden van de Ronde van 
Groningen op 2 maart 2019 van 12.00 uur – 16.30 
uur door de provincie Groningen, start en finish aan 
de Hoofdstraat t.h.v. het Johan van Veenplein te 
Uithuizermeeden (verzenddatum 20 februari 2019).
Usquert - Braderie Usquert op 5 mei 2019 van 
12.00 uur tot 18.00 uur aan de Raadhuisstraat (5 
februari 2019).

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
vergunningen verleend voor:
Bedum - Het kappen van 10 bomen op / nabij het 
schoolplein van de Regenboogschool (verzendda-
tum 12 februari 2019).
Leens - Het kappen van 4 bomen op het perceel 
Valge 32, 9965 PG (verzenddatum 11 februari 
2019).
Onderdendam - Het kappen van een boom op het 
perceel Achterweg 8 (verzenddatum 19 februari 
2019).
Wehe-den Hoorn - Het kandelaberen van een 
kastanjeboom aan de Mernaweg 29 (verzenddatum 

11 februari 2019).
Wetsinge - Het kappen/knotten van 7 wilgen op het 
perceel Oudeweg 2, 9773 TG (verzenddatum 11 
februari 2019).
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks 
bij een besluit is betrokken, kan binnen zes we
ken 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.

Rectificatie

Per abuis is op 13 februari 2019 gepubliceerd dat 
er een aanvraag omgevingsvergunning is gedaan, 
maar graag maken wij bekend dat dit geen officiële 
aanvraag betreft maar een vooroverleg. Het gaat 
om het bouwen van een aanbouw en het plaatsen 
van een carport op het perceel Tuinbouwpad 5 te 
Usquert.

Kennisgeving besluit
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht de om-
ge vingsvergunning hebben verleend voor het 
bouwen van een brandweerkazerne aan de In-
dustrieweg 1 te Uithuizen. De vergunning bestaat 
uit het bou wen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, 
sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/bouw-
werken in  strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, 
lid 1, sub c Wabo).
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stuk-
ken liggen vanaf 28 februari 2019 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Eems-
mond. 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na be-
kendmaking beroep worden aangetekend door be-
langhebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet.
Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de 
voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen 
met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de 
voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht 
van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Gronin-
gen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift in-
dienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden.

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.

Vergunningaanvragen en -besluiten


