GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 13 februari 2019
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Anjum
• Brouwerswei 4, het vergroten van de
woning (aanvraag is ontvangen op 30
januari 2019).
n Dokkum
• Anjelierstraat 5, het plaatsen van zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 6
februari 2019).
• Stellingmûne 3 te Dokkum, het plaatsen
van een aanbouw (aanvraag is ontvangen
op 2 februari 2019).
• Wortelhaven 24, het renoveren van de
dakkapel en het toevoegen van isolatiemateriaal in het dak (aanvraag is ontvangen op 3 februari 2019).
• Holwerderweg 11, het plaatsen van een
reclamezuil (aanvraag is ontvangen op 4
februari 2019).
• De Veiling 1, het plaatsen van een
reclamezuil (aanvraag is ontvangen op 4
februari 2019).
n Kollumerzwaag
• nabij Foarwei 207 en Jan Aukeswei, het
verwijderen van stobben (aanvraag is
ontvangen op 4 februari 2019).
• percelen ten westen van de Jan Aukeswei, het rooien van elzensingels (aanvraag
is ontvangen op 4 februari 2019).
• Achterwei 10, het bouwen van een
carport/berging (aanvraag is ontvangen 5
februari 2019).
n Ternaard
• Riedhússtrjitte 1, het uitbreiden van een
woning (aanvraag is ontvangen 7 februari).
n Triemen
• de Triemen 6, het vervangen van de
bovenbouw en het uitbreiden van de
bestaande melkveestal (aanvraag is ontvangen op 6 februari 2019).
n Veenklooster
• Keningswei 7, het vestigen van een
geitenfokkerij (aanvraag is ontvangen op 1
februari 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of geweigerde
omgevingsvergunning.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Anjum
• tussen Esumasyl en Oostmahorn, het
aanleggen van een betonpad, het aanbrengen van walbeschoeiingen en het
ophogen van het terrein in verband met
het realiseren van een vaarroute.
Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Burdaard
• Jislumerdyk 16 E, het realiseren van een
woning (besluit is verzonden op 8 februari
2019).
n Dokkum
• Gasthuisstraat 4A en 6, het realiseren van
twee appartementen (besluit is verzonden
op 8 februari 2019).
• Stenendam 4, het vervangen van dakpan-

nen en het plaatsen van een dakraam
(besluit is verzonden op 8 februari 2019).
n Ferwert
• Gasthuisstraat 4 en 6, het realiseren van
2 levensloopbestendige woningen (besluit
is verzonden op 7 februari 2019).
n Hallum
• Mariëngaarderweg 45, het vergroten van
het bedrijfsgebouw (besluit is verzonden
op 6 februari 2019).
n Holwerd
• aan de Nije Púndyk, het plaatsen van
rubberen matten voor opslag van bieten
(besluit is verzonden op 8 februari 2019).
De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Ferwert
• Bongaloane 2, het veranderen van de inrichting (besluit is verzonden op 6 februari
2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag
14 februari 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Het besluit is
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepschrift tegen het besluit
indienen bij de rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen.
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
n Kollum
• Johannes Bogermanstraat 15, het wijzigen
van het gebruik ten behoeve van het
realiseren van een appartement (besluit is
verzonden op 6 februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Oudwoude
• achter Jan Binneswei 22, 24 en 26, het
plaatsen van een overkapping tegen een
bestaande muur (aanvraag is ingetrokken).
Onttrekkingsvergunning (verleende
recreatievergunning)
n Moddergat
• Reddingsboatreed 7, het recreatief gebruik van de Reddingsbootschuur (besluit
is verzonden op 1 februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de welstandscommissie in het gemeentehuis te
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar.
Meer informatie en de agenda is te vinden
op www.dantumadiel.frl

Verleende exploitatievergunning
n Oudwoude
• Foarwei 2A, het exploiteren van een
horecabedrijf (besluit is verzonden op 1
februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Verleende drank- en horecavergunning
(para-commerciële)
n Oudwoude
• Foarwei 2A, het uitoefenen van een
horecabedrijf (besluit is verzonden op 1
februari 2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag
14 februari 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Het besluit is
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepschrift tegen het besluit
indienen bij de rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen.
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Kollumerzwaag
• aan de Skoallestrjitte, het organiseren
van een voorjaarskermis van 3 t/m 6 april
2019 (aanvraag is ontvangen op 4 februari
2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende evenementenvergunning.
Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een
melding aan de gemeente mogen worden doorgegeven. U kunt daartegen geen
bezwaren indienen. Voor informatie kunt
u bellen met de afdeling vergunningen via
(0519) 29 88 88.
Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Hogedijken 102, het plaatsen van zonnepanelen op een constructie op de grond.
• Diepswal 15, het starten van een eetcafé.
• Hogedijken 4, het afbakken van brood.
n Kollum
• Sylsterryd 4, het oprichten van een
bouwbedrijf.
n Veenklooster
• Keningswei 7, het oprichten van een
geiten-opfokbedrijf.
Ontvangen melding incidentele festiviteit
n Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1 (Café
De Lantaarn), het hebben van live muziek
op 9 maart 2019 van 21.00 uur tot 02.00
uur.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 21 februari 2019, vanaf
15.15 uur, komt de Algemene kamer van
de adviescommissie bezwaarschriften bij

CONTACT
Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
ma t/m do: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.noardeast-fryslan.nl
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN
	Op deze locaties kunt u alleen terecht
voor burgerzaken.
Ferwert en Kollum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dokkum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
		

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
16:00 - 19:30
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
09:00 - 12:00
19:00 - 20:30

 teeds meer zaken kunt u online regelen
S
via de website.
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

elkaar. De in die vergadering te behandelen
bezwaarschriften vindt u op
https://noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met gemeente NoardeastFryslân, team JS (0519) 29 88 88.

Publicatie ex artikel 3.30 Wro –
toepassing coördinatieregeling
project uitbreiding melkveebedrijf
Anjum, Skânserwei 22 - oer de Dyk.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân geven op grond
van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) kennis van het feit dat de
gemeenteraad van de gemeente Noard
east-Fryslân op 17 januari 2019 heeft
besloten om de coördinatieregeling toe te
passen voor het project uitbreiding melkveebedrijf aan de Skânserwei 22 te Anjum,
deels gelegen ‘oer de dyk’.
Het besluit van de gemeenteraad tot het
toepassen van de coördinatieregeling is een
procedureel besluit. Met de coördinatie
regeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden
doorlopen. De voor het project benodigde
besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld, voorbereid en ter inzage
gelegd. De gemeenteraad is het bevoegd
gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester
en wethouders omtrent de benodigde (omgevings)vergunningen.
De coördinatieregeling heeft betrekking
op de volgende (ontwerp)besluiten voor
dit project:
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- bestemmingsplanherziening op grond van
artikel 3.1 Wro;
-omgevingsvergunning voor de activiteiten
bouwen, milieu, aanleggen, verband houdende met de bouw van een nieuwe stal
voor het houden van in totaal 411 melken kalfkoeien, een loods voor opslag van
materieel en vaste stromest en sleufsilo’s
voor de opslag van veevoer;
-sloopmelding 1e fase van de bestaande
ligboxenstal en een viertal gebouwtjes aan
noordzijde erf;
-Waterwetvergunning.
Tegen de gecoördineerd voor te bereiden
besluiten kan te zijner tijd -door een iedereen zienswijze worden ingediend. Tegen
de besluiten kan vervolgens in één keer
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State worden ingesteld.
Het toepassen van de coördinatieregeling
heeft daarmee tot gevolg dat er slechts één
gecombineerde procedure doorlopen wordt
in plaats van verschillende afzonderlijke
procedures.
Het raadsbesluit inzien
U kunt het raadsbesluit met ingang van
14 februari 2019 zonder afspraak bekijken
tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum aan de Koningsstraat 13 te
Dokkum. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak
maken voor een ander tijdstip.
Tegen het nu bekendgemaakte raadsbesluit
tot het van toepassing verklaren van de
coördinatieregeling kan geen bezwaar of
beroep worden ingediend.
De gemeente is bezig met de voorbereiding
van het bestemmingsplan. De ontwerpbesluiten van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning zullen op een later
moment worden gepubliceerd. Wij maken
dan ook bekend wanneer en op welke ma-

nier u kunt reageren.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met het team Romte,
telefoon: 0519-298888

Bestemmingsplan ‘Vaarroute
Ezumazijl-Oostmahorn’ is vastgesteld
Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad
van Noardeast-Fryslân het bestemmingsplan ‘Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn’
ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.
BPBG2018P1-VA01).
Dit bestemmingsplan voorziet in de
opwaardering en het herstel van de
oude opvaart Nije Feart tussen Súd Ie en
Lauwersmeer bij Oostmahorn (Vaarroute
Ezumazijl-Oostmahorn) waarbij er een vaarontsluitingsroute ontstaat (in de DM-klasse
met 2,50m doorvaarthoogte) en sprake is
van ecologische versterking en de aanleg
van recreatieve voorzieningen. Het bestemmingsplan biedt planologische ruimte voor
een verbreding van de Nije Feart, aanpassing/vernieuwing van kunstwerken en de
realisatie van een Marrekrite-aanlegplaats
ten noordoosten van de Sylsterwei
te Ezumazijl.
Het bestemmingsplan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan
van 14 februari tot en met 27 maart 2019
zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum
(Koningstraat 13). Kunt u niet tijdens de
openingstijden? Dan kunt u telefonisch een
afspraak maken voor een ander tijdstip.
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken
op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMROcode NL.IMRO.1970.BPBG2018P1-VA01.

Wilt u reageren?
Van 14 februari tot en met 27 maart 2019
kunt u een beroepschrift indienen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (postbus 20019, 2500EA Den
Haag).
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Beroep indienen kan daarom alleen als u
belanghebbende bent en geen zienswijze
heeft ingediend, maar kunt aantonen dat
u daartoe niet in staat bent geweest. Gelijktijdig met het indienen van een beroep-

schrift kunt u een voorlopige voorziening
aanvragen.
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt
u kijken op: https://www.raadvanstate.
nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/
ruimtelijke-ordeningskamer.html.
Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het team Romte,
telefoon: 0519-298888.

AANSLAGEN GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN 2019
Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en
Kollumerland c.a. gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.
Als gevolg van deze fusie worden de aanslagen gemeentelijke belastingen
en WOZ-beschikkingen 2019 van de gemeente Noardeast-Fryslân niet eind
februari maar eind maart 2019 verzonden.
De betaaltermijnen en automatische incassotermijnen zullen hierdoor ook
een maand opschuiven.
Beschikt u nog niet over een automatische machtiging en wilt u wel het
gemak van gespreid betalen in 10 termijnen?
Kijk dan op de website www.noardeast-fryslan.nl/automatische-incasso
voor de mogelijkheden.
WOZ-waarde en aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018?
Moet u voor 1 mei 2019 aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het
jaar 2018 en wordt de WOZ-waarde van uw woning gevraagd?
De WOZ-waarde is dan de WOZ-waarde van uw woning met
waardepeildatum 1 januari 2017. Die staat op de WOZ-beschikking/aanslag
gemeentelijke belastingen 2018 die u vorig jaar met dagtekening 28
februari 2018 van de gemeente Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland
c.a. heeft ontvangen!
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