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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 19 januari 2022

Vergunningen

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming 
te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 
slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 
Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Ontvangen aanvraag omgevings-
vergunning
n Dokkum
• Koophandel 10, het plaatsen van 

drie fermentatietanks (aanvraag is 
ontvangen op 11 januari 2022).

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 33 B, beperkte 

milieutoets inzake het demonteren van 
autowrakken (aanvraag is ontvangen op 
11 januari 2022).

n Hegebeintum
• De Wym 3, het kappen van zes bomen 

(aanvraag is ontvangen op 12 januari 
2022).

n Kollum
• Trekweg 6, het herbouwen en verlengen 

van de schuur (aanvraag is ontvangen op 
7 januari 2022).

• Dwarsryd 3, het tijdelijk plaatsen van 
een stacaravan (aanvraag is ontvangen 
op 10 januari 2022)

n Oosternijkerk
• 't Oogh 16, het legaliseren van de 

bedrijfswoning (aanvraag is ontvangen 
op 12 januari 2022).

n Oudwoude
• Wâlddyk 11, het bouwen van een woning 

(aanvraag is ontvangen op 11 januari 
2022). 

n Ternaard
• De Groedse 1, het renoveren van de 

woning (aanvraag is ontvangen op  
11 januari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)  

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
De gemeente is van plan om een omge-
vingsvergunning (uitgebreid) te verlenen. 
De vergunning is aangevraagd voor
n Hallum
• Kelnersweg 8, het actualiseren van de 

vergunning.

Wilt u reageren op de vergunning die de 
gemeente van plan is te verlenen?
De vergunning die de gemeente van 
plan is te verlenen is vastgelegd in het 
ontwerpbesluit. U kunt tot 6 weken na 
het verzenden van het ontwerpbesluit 
mondeling of schriftelijk reageren op het 
ontwerpbesluit. Dit heet “het indienen 
van een zienswijze”. In deze periode kunt 
u ook de documenten met informatie over 
het ontwerpbesluit in het gemeentehuis 
bekijken (op afspraak). De gemeente 
bekijkt alle reacties bij het nemen van een 

definitief besluit. Wanneer u niet reageert 
op het ontwerpbesluit, kunt u later ook 
niet reageren op het definitieve besluit.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
De beslistermijn van de navolgende aan-
vraag (uitgebreide) omgevingsvergunning 
wordt verlengd met een termijn van  
6 weken. Het betreft de aanvraag:
n Dokkum
• Woudweg 3, het plaatsen van nieuwe 

kozijnen en interne wijzigingen (brief 
verlenging is verstuurd op 12 januari 
2022).

n Ternaard
• Slotstrjitte 6, het bouwen van een 

garage (brief verlenging is verstuurd op  
7 januari 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Augsbuurt
• Brongersmaweg 1, het verbouwen van 

de boerderij (besluit is verzonden op  
11 januari 2022).

n Dokkum
• De Dijk 10, het aanleggen en verwijderen 

van een elektriciteitskabel voor een 
huisaansluiting (besluit is verzonden op 
11 januari 2022).

n Engwierum
• Fjellingsreed 6, het aanpassen van de 

subbrandcompartimenten (besluit is 
verzonden op 14 januari 2022).

n Hallum
• Gedempte Haven 39, het uitbreiden van 

de woning (besluit is verzonden op  
11 januari 2022).

• Offingaweg 32, het verlengen van de 
termijn van het tijdelijke noodlokaal 
(besluit is verzonden op 12 januari 
2022).

n Hantum
• aan de Smidstrjitte en Stasjonswei, het 

leggen van een gasleiding ten behoeve 
van groengas (besluit is verzonden op  
10 januari 2022).

n Hantumhuizen
• aan de Bangawei, Loubourren, 

Wierumerwei, Dokkumerwei en 
Fennewei, het leggen van een gasleiding 
ten behoeve van groengas (besluit is 
verzonden op 10 januari 2022).

n Kollum
• Meckama 7, het vernieuwen van de 

garage en plaatsen van een dakopbouw 
(besluit is verzonden op 10 januari 
2022).

• Houtstek 2, het bouwen van een woning 
(besluit is verzonden op 13 januari 
2022).

n Moddergat
• nabij de Mokselbankwei, het dempen 

van een sloot en het verbreden van een 
sloot (legalisatie) (besluit is verzonden 
op 10 januari 2022).

n Oosternijkerk
• Lou Sânen 17, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 7 januari 
2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen wor-
den teruggedraaid, dan kunt u de recht-
bank Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, 
vragen de start van de activiteiten tegen 
te houden voordat de gemeente een be-
sluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit 
heet het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk 
of online via de website van de rechtbank. 
Voor meer informatie kunt u de rechtbank 
bellen. Dit kan via het telefoonnummer 
(088) 361 13 33. U moet voor het indie-
nen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening een bedrag aan de rechtbank 
betalen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl.

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Dokkum
• Parkeerterrein Kalkhúsplein, het 

organiseren van circus in de zorg op  
18 juni 2022 (aanvraag is ontvangen op 
13 januari 2022).

n Kollum
• Voorstraat richting buitengebied 

naar Burum, het organiseren van de 
Kollumerkatloop op 22 april 2022 
(aanvraag is ontvangen op 9 januari 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)  

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen wor-
den doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

(*) Als de vergunning wordt verleend 
publiceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documenten 
met informatie over de vergunning bekijken 
(op afspraak) en hierop reageren. U kunt nu 
nog niet reageren. Heeft u vragen over de 

aanvraag van de vergunning dan kunt u nu 
alvast de aanvraag bekijken (op afspraak) 
en hierover vragen stellen. Belt u hiervoor 
met de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na 
het verzenden van het besluit laten weten 
dat u het niet eens bent met de vergun-
ning. Dit heet bezwaar maken. U kunt 
bezwaar maken als de vergunning tegen 
uw belangen ingaat. In deze periode kunt u 
ook de documenten met informatie over de 
vergunning in het gemeentehuis bekijken 
(op afspraak). Bezoek voor de openingstij-
den en het adres van het gemeentehuis de 
website van de gemeente. Voor informatie 
over het bekijken van de documenten of 
andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan 
via (0519) 29 88 88.

CONTACT
  

 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 Maandag t/m donderdag: 08:30-16:30 uur
 Vrijdag: 08:30-12:00 uur
 WhatsApp: (06) 120 830 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

  De gemeente Noardeast-Fryslân heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband met 
het coronavirus. 

 

Een bezoek aan het gemeentehuis is 
 alleen nog in Dokkum op afspraak  mogelijk. 
Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van uw 
komst neem dan contact op met de ge-
meente. De gemeentehuizen in Kollum en  
Ferwert zijn tot nader order gesloten.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

 n Ferwert Kleasterwei 41 
 n Kollum Trekweg 1 A  
 Dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur 
 Zaterdag 09.00 - 11.00 uur

 n Damwâld Koailoane 11 
 Dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur
 Zaterdag 09.00 - 12.30 uur

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN  
OP AFSPRAAK VIA DE WEBSITE 
OF VIA (0519) 29 88 88

 

Maandagavond 24 januari om 20.00 uur organiseert programmabureau 
Súd Ie een live-uitzending. In dit bijpraatmoment worden bewoners, raadsleden 
en geïnteresseerden op de hoogte gebracht over de huidige stand van zaken 
omtrent het gehele programma Súd Ie en vele bijbehorende projecten. De 
uitzending is te bekijken via www.rtvnof.nl/sudie of via de televisie op het 
kanaal van RTVNOF.

LIVE-UITZENDING PROGRAMMA SÚD IE

  
ZET UW CONTAINER OP TIJD BIJ DE WEG!

Zet uw container op de ophaaldag ALTIJD VOOR 7 UUR aan de weg.  
Want bent u te laat, dan wordt hij niet meer geleegd.

Zet de containers als 
volgt aan de weg



  
RIEDSFERGADERINGEN tongersdei  
27 jannewaris en woansdei 2 febrewaris

De ried fergadert digitaal. De gearkomsten kin jo folgje fia:
• Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 by Kabelnoord,  

TV kanaal 1494 by KPN en TV kanaal 43 by Ziggo.
• Stream op www.rtvnof.nl.
• Fia de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl – hjir kin jo ek de 

aginda en stikken fine.
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TONGERSDEI 27 JANNEWARIS 
It Fraachpetear
Tiidstip  :  19.10 oere 
Underwerp : Ynterview mei riedslid of wethâlder.

It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Underwerpen :  Wy starte mei It Fragemomint. It Beslút fynt

oanslutend plak. De ried nimt û.o. besluten oer:
- Paraplubestemmingsplan kleine windmolens
- Voorbereidingskrediet woningbouwontwikkeling fase 1-lijst
- Kaderbrief 2023-2026 en herbevestiging Dekkingsplan 2.0 
   Veiligheidsregio Fryslân 

It Debat
Tiidstip  :  oanslutend oan It Beslút 
Underwerp :  Omgevingswet   

Per 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Aan de raad wordt 
de centrale vraag gesteld ‘Wat voor gemeente wil je zijn’ geredeneerd 
vanuit de Omgevingswet. De raad gaat hierover in debat.

WOANSDEI 2 FEBREWARIS 
Harksit
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerp :  Hoorzitting bestemmingsplan Súd Ie

De raad geeft deze avond gelegenheid om in te spreken over het  
bestemmingsplan fietspad Súd Ie.

Op donderdag 3 februari gaat de raad hierover in debat. Dan is er geen 
inspraak meer mogelijk.

Wolle jo ynsprekke oer in ûnderwerp of mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de 
riedsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77,  s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl. 

 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LOONBEDRIJF 
WÂLDDYK 5 WESTERGEEST

Tot en met 2 maart 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Loonbedrijf Wâlddyk 
5 Westergeest’ ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de 
loonbedrijfsactiviteiten en de realisatie van een nieuwe loods met ondergeschikt het 
houden van jongvee.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de 
zienswijzetermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis aan de 
Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken. U kunt 
het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met plan ID nr. :
NL.IMRO.1970.BpWgWalddyk5-ON01).

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze van 20 januari tot en met 2 maart 2022 schriftelijk indienen 
bij de gemeenteraad Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u 
mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Romte (0519) 29 88 88.

 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BRONGERSMAWEG 
10 KOLLUMERPOMP

Tot en met 2 maart 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Brongersmaweg 10 
Kollumerpomp’ ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de woning 
op het perceel Brongersmaweg 10 Kollumerpomp en herbouw op de gronden iets ten 
noordoosten van de huidige woning.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de 
zienswijzetermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis aan de 
Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met Plan 
ID nr. NL.IMRO.1970.BpKpBrongersmawg10-ON01.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze van 20 januari tot en met 2 maart 2022 schriftelijk indienen 
bij de gemeenteraad Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u 
mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Romte (0519) 29 88 88.

 
START VERVOLGONDERZOEK BEREIKBAARHEID 
AMELAND 2030

Rijkswaterstaat is gestart met het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’. 
We onderzoeken hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame manier 
bereikbaar blijft. Daarbij kijken we ver vooruit, richting het jaar 2100. Op dinsdagavond 
1 februari 2022 organiseert Rijkswaterstaat een digitale startbijeenkomst voor 
inwoners van Ameland, omwonenden aan de vaste wal en andere geïnteresseerden.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek ‘Lange termijn oplossings-
richtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (LTOA)’, waarvan we twee oplossings-
richtingen nu verder uitwerken:

1. het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem;
2. het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal: 

• van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht  
• van Holwerd naar Ferwert.

De focus van het onderzoek ligt op de veerverbinding, maar ook op de aansluitende 
infrastructuur op het eiland en de vaste wal. Rijkswaterstaat doet dit onderzoek in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt samen met 
de gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Frylan en provincie 
Fryslân. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2023 afgerond, waarna de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de uitkomsten een besluit kan nemen. 

Uitnodiging Startbijeenkomst 1 februari 2022 
U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over dit project, 
hiervoor organiseren wij meerdere bijeenkomsten, te beginnen 
met een digitale startbijeenkomst op dinsdagavond 1 februari
vanaf 19.00 uur. Meldt u aan vóór maandag 31 januari 2022 
via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland of scan 
de QR-code:

De gemeenteried hat 13 jannewaris de folgjende besluten naam:

Kunst- en cultuurnota ‘Kultuer tichtby, tichtby kultuer’ 
De raad heeft de kunst- en cultuurnota ‘Tichtby kultuer, kultuer tichtby’ vast-
gesteld. De raad stelt in de jaren 2022 t/m 2024 jaarlijks € 75.000,- beschikbaar 
via een gemeentelijk post-corona Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur.  
Dit bedrag te dekken uit de coronacompensatiemiddelen van het Rijk.

Bestemmingsplan Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13
De raad heeft ingestemd met de Reactienota zienswijzen ontwerp-bestem-
mingsplan Zwagerbosch oostelijk van Boskwei 13.
De raad heeft het bestemmingsplan Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13, 
conform voorstel gewijzigd vastgesteld. 

Ontwerpbestemmingsplan Holwerd-Fonteinstrjitte 3
De raad heeft de bestemming van het perceel aan de Fonteinstrjitte 3 in Holwerd 
gewijzigd van Dienstverlening naar Wonen. De raad heeft ingestemd met de 
Nota zienswijzen bestemmingsplan Holwerd-Fonteintstrjitte 3 op de ontvangen 
zienswijze en de wijzigingen naar aanleiding hiervan. De raad heeft het ontwerp-
bestemmingsplan met wijzigingen en de toelichting zoals opgenomen in de Nota 
zienswijzen bestemmingsplan Holwerd-Fonteintstrjitte 3 vastgesteld.  

1e deel rapport rekenkamercommissie ‘Financiële informatievoorziening 
gemeenteraad’ 
De raad heeft het college opgedragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen 
van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport “Financiële informatie-
voorziening deel 1” d.d. november 2021. 

Bekrachtiging noodverordening jaarwisseling 2021-2022
De raad heeft de ‘noodverordening gemeente Noardeast-Fryslân jaarwisseling 
2021-2022’ bekrachtigd. De raad heeft kennis genomen van de brief van de 
burgemeester inzake ‘onrustig verloop jaarwisseling Noardeast-Fryslân’ en de 
aanwijzingen veiligheidsrisicogebied op 31 december en 1 januari jl.

Motie Ongewenste verzilting
De raad heeft het college opgeroepen ongewenste verzilting van de kuststrook te 
voorkomen door middel van kweldervorming in het dijkversterkingsplan Holwert 
en Paesens Moddergat als koppelkans bij de stuurgroep Koehool-Lauwersmeer in 
te brengen. 

Mear ynformaasje oer en fan de ried fine jo op www.riednoardeast-fryslan.nl.

GENOMEN BESLUITEN
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Vragen over het 
coronavirus? 

Bekijk dan de veelgestelde vragen en 
antwoorden op de website van het RIVM, 
www.rivm.nl of bel het landelijke informa-
tienummer 0800-1351, dagelijks bereik-
baar van 8.00 tot 20.00 uur.

Kijk voor gemeentelijke informatie op onze 
website en social media.

-
OP WEG NAAR 1DYK

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het 
Lauwersmeer verbeterd. In november 2021 heeft het algemeen 
bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de 
dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief 
(VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen 
voor de dijkverbetering. Van 12 januari tot 23 februari 2022 is er een 
informele consultatieronde. Dat betekent dat iedereen die dat wil, kan 
reageren op het voorkeursalternatief en de bijbehorende plannen. 
Reageren kan via de website www.1dyk.frl.

1DYK
1DYK is een alliantie van partners, gemeenten en belangenbehartigers. De komende jaren werken we 
als 1DYK samen aan het versterken van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer


