Weeknummer: 4

I Openbare raadsvergadering
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
29 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf
19.00 uur welkom.
De volgende opiniërende agendapunten komen aan de
orde:
• Afscheid van de heer G.H. Binnekamp, raadslid van de
fractie van het CDA
• Installatie van de heer P.T. van der Wal, nieuw raadslid
van de fractie van het CDA
• Voorstel Watertakenplan DAL/W2 2018-2022
• Voorstel Duiding raadsbesluiten van de DAL-gemeenten
d.d. 16 november 2017 over bestuurlijke toekomst
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet
geagendeerde agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk
12.00 uur op de dag van de vergadering bij de loco-griffier,
dhr. H. Speulman, via griffie@loppersum.nl of via
0596-54 82 00.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te beluisteren via
www.loppersum.nl/raadlive. De uitzending begint om
19.30 uur.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 10 januari 2018, vergroten kantoorpand,
Heerestraat 32 in Middelstum;
• 11 januari 2018, bouwen toilet bij monumentale molen,
Borgweg 59 in Zeerijp;
• 12 januari 2018, kappen kastanjeboom,
Borgweg 20 in Zeerijp;
• 16 januari 2018, kappen vier bomen,
Stedumerweg 28 in Loppersum.

Afgelopen week is er gestrooid tegen gladheid en bij sneeuwval.

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.

gemaakt via www.loppersum.nl, aan de receptie of
telefonisch. Informatie is verkrijgbaar bij Werkorganisatie
DEAL-gemeenten via telefoonnummer (0596) 639700.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 12 januari 2018, uitbreiden van timmerfabriek,
Pompsterweg 15 in Middelstum;
• 16 januari 2018, aanpassingen aan dakconstructie,
Wijmersweg 31 in Loppersum;
• 16 januari 2018, bouwkundig versterken en verduurzamen
6 woningen, Kerkeweg 16A t/m 16F in Wirdum;
• 16 januari 2018, bouwkundig versterken en verduurzamen
6 woningen, Ockingeheemlaan 5 t/m 15 in Garrelsweer;
• 17 januari 2018, bouwen kindcentrum,
Hilmaarweg 19 en 21 in Stedum.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.

I Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 30 november 2017, bouwkundig versterken en
verduurzamen van 11 woningen, Bovendijks 15 t/m 27
en Bovendijks 22 t/m 28 in Garrelsweer.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Milieumeldingen
• 22 december 2017; veranderen van bedrijf door plaatsen
van kleine windmolen, Garsthuizerweg 4 in Zeerijp;
• 22 december 2017; veranderen van bedrijf door plaatsen
kleine windmolen, Groot Hemertweg 2 in Stedum;
• 22 december 2017; veranderen van bedrijf door plaatsen
kleine windmolen, Fraamweg 9 in Middelstum;
• 22 december 2017; veranderen van bedrijf met bed &
breakfast voor twee personen, Dorpstraat 33 in
Oosterwijtwerd;
• 10 januari 2018, veranderen van bedrijf door plaatsen
twee kleine windmolens, Terhornseweg 4 in Zeerijp;
• 10 januari 2018; veranderen van bedrijf door plaatsen
twee kleine windmolens, Bedumerweg 41 in Stedum.
Bovenstaande bedrijven vallen onder de algemene
landelijke milieuregels ter bescherming van het milieu.
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.
Horeca (datum is datum verzending)
• 18 januari 2018, onder voorwaarden verleent de
burgemeester een horecavergunning aan de Stichting
Beheer Sportcomplex Bosweg in Loppersum, voor het
bedrijfsmatig verstrekken van zwakalcoholhoudende
dranken voor gebruik ter plaatse voor de inrichting
Bosweg 27 in Loppersum (kantine Boshal).
Het ontwerpbesluit ligt van 22 januari tot 5 maart 2018 voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen die periode hun zienswijze
schriftelijk of mondeling indienen bij de burgemeester.
Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden

beoordeling Stedumerweg 28 Loppersum
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum maken bekend dat zij een beslissing
hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf
aan de Stedumerweg 28 in Loppersum.
De beoogde activiteit (het veranderen van een installatie
voor het houden van pluimvee) staat vermeld in bijlage D,
categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994
(Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D,
categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije
m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt
dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu
zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport
dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden
volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van
23 januari tot en met 6 maart 2018 tijdens kantooruren ter
inzage in het gemeentehuis van Loppersum, Molenweg 12
in Loppersum.
Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is
niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar 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 vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In
dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling
van de aanvraag omgevingsvergunning beperkte
milieutoets, welke wij op 21 augustus 2017 hebben
ontvangen. Voor nadere informatie kan contact opgenomen
worden met de gemeente Loppersum.

I Kennisgeving besluit WABO, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning,
hebben verleend voor het veranderen van de in de
bedrijfsvoering aan de Stedumerweg 28 in Loppersum. De
vergunning bestaat uit een omgevingsbeperkte milieutoets
(OBM) (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo). De aanvraag, het
besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari
2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
in Loppersum.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij
de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 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 Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U
kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de
precieze voorwaarden.

I Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag
26 januari om 09.00 uur in het gemeentehuis van
Appingedam, kamer 35. De evaluatie over 2017 en
agendaonderwerpen voor 2018 komen aan de orde.
De complete agenda staat op www.loppersum.nl. Wilt u
deze vergadering bijwonen, dan dient u zich uiterlijk 24 uur
voorafgaand aan de vergadering te melden bij het
secretariaat via daladviesraad@gmail.com. Graag met
vermelding van het onderwerp van spreekrecht. Het
spreekrecht per persoon bedraagt maximaal 5 minuten.

I Werk in uitvoering 22 januari – 29 januari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart
met alle wegwerkzaamheden.
Herinrichting ‘t Zandt
• Kruispunt Molenweg/Hoofdstraat is toegankelijk voor alle
verkeer. De Hoofdstraat is gestremd vanaf Kerklaan tot en
met het kruispunt Lissebonsepad. Lissebonsepad en de
Kerklaan zijn te bereiken via het kruispunt
Hoofdstraat/Kerklaan.
• Kruising Hoofdstraat/Oosterstraat gestremd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Loppersum
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en
tijdelijke inrichting aan de Hogestraat 4.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Overige werkzaamheden
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• Bomen kappen op begraafplaats Westeremden van
maandag 22 januari t/m vrijdag 27 januari.
Contactpersoon: R. van der Wal, 06-55134483.

