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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 2 februari 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 Blije
• Horneweg 20, het realiseren van een 

overdekte uitloopruimte (aanvraag is 
ontvangen op 21 januari 2022).

n Burdaard
• Tolhuis 1, het realiseren van een B&B 

(aanvraag is ontvangen op 21 januari 
2022).

n Dokkum
• Aalsumerpoort 10, het saneren van 

een loden aansluitleiding (aanvraag is 
ontvangen op 21 januari 2022).

• Hogedijken 7, het wijzigen van de zijgevel 
van de woning (aanvraag is ontvangen op 
20 januari 2022).

n Ferwert
• Ljouwerterdyk 2, het vergroten van de 

aardappelopslag (aanvraag is ontvangen 
op 20 januari 2022).

n Hallum
• Meekmawei 4, het uitbreiden van de 

fabriekshal (aanvraag is ontvangen op  
20 januari 2022).

n Kollum
• Clantweg 1 H, het vestigen van een 

CrossFit Box (aanvraag is ontvangen op 
19 januari 2022).

• van Eysingalaan 9, het verlengen van 
de dakkapel in noordelijke richting 
(wijzigingsaanvraag) (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2022)

• Meckama 14, het realiseren van een 
kapopbouw op de bestaande garage 
(aanvraag is ontvangen op 23 januari 
2022).

n Metslawier
• Singel 5, het realiseren van een nieuwe 

huisaansluiting gas (aanvraag is 
ontvangen op 19 januari 2022).

n Paesens
• Orneawei 3, het bouwen van een 

werktuigenberging (aanvraag is 
ontvangen op 19 januari 2022).

• De Buorren 13, het bouwen van een 
woning (aanvraag is ontvangen op  
25 januari 2022).

n Warfstermolen
• de Warf 12, het uitbreiden van de woning 

tot aan de schuur (aanvraag is ontvangen 
op 22 januari 2022).

• Gruytsweg 17, het plaatsen van nieuwe 
gevel- en deurkozijnen en het vervangen 
van de betimmering dakgoot (aanvraag is 
ontvangen op 19 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 Blije
• Farrewei 18, het brandveilig gebruik van 

het gebouw (ontwerpbesluit is verzonden 
op 2 februari 2022).

n Engwierum
• Fjellingsreed 6, het aanpassen van 

de huidige gebruiksvergunning 
(ontwerpbesluit is verzonden op  
2 februari 2022).

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 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 6 
weken. Het betreft de aanvraag:
n Dokkum
• Oostergoweg 1 C 001 t/m 008, het 

bouwen van een bedrijfsgebouw met  
8 units (brief verlenging is verstuurd op 
28 januari 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Dokkum
• Koophandel 10, het tijdelijk plaatsen van 

drie fermentatietanks voor een periode 
van 3 jaar (besluit is verzonden op  
27 januari 2022).

n Jannum
• nabij de Klaarkampsterbrug, het 

slopen en herbouwen van het 
bedieningsgebouwtje (besluit is 
verzonden op 27 januari 2022).

n Kollum
• Dwarsryd 3, het tijdelijk plaatsen van een 

stacaravan (besluit is verzonden op 26 
januari 2022).

• nabij Eyso de Wendtstraat 38, 
het vervangen van de bestaande 
Molenkampsbrug (besluit is verzonden op 
21 januari 2022).

• Tolhuis 34, het realiseren van een berging 
(besluit is verzonden op 27 januari 2022).

n Kollumerzwaag
• aan de Triemsterloane, het kappen van 

twee populieren (besluit is verzonden op 
24 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Kollum
• Voorstraat 34, het intern verbouwen van 

het pand (besluit is verzonden op  
24 januari 2022).

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Zie (***)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om bijgaande 
aanvraag buiten behandeling te stellen. 
Dat betekent dat de gemeente de aanvra-
gen niet verder in behandeling neemt.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Augsbuurt
• Trekweg 2, het verplaatsen van 15 

stuks jongvee, het bouwen van een 
wagenberging, het ombouwen van 
het jongveegedeelte naar melkvee in 
de melkveestal, het verplaatsen van 
de dieseltank, vaste mestopslag en 
kunstmestsilo.

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
• op het voormalige AZC terrein aan de 

Parklaan, het organiseren van Circus 
Renz Berlin op 6,7 en 8 mei 2022 
(aanvraag is ontvangen op 20 januari 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Kollum
• Voorstraat richting buitengebied 

naar Burum, het organiseren van de 
Kollumerkatloop op 22 april 2022 van 
18 tot 21 uur (besluit is verleend op 25 
januari 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
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.

(***) Deze beslissing van de gemeente ligt 
met ingang van donderdag @ 6 weken op 
het gemeentehuis te Damwâld ter inzage 
(op afspraak). Deze beslissing is voorbereid 
met toepassing van afdeling 3.4. van de 
Algemene wet bestuursrecht. Indien u het 
hier niet mee eens bent en u bent belang-
hebbende dan kunt u een beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. Voor meer informatie kunt u 
de rechtbank bellen. Dit kan via het (088) 
361 13 33.

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

Vragen over het 
coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen en 
antwoorden op de website van het 
RIVM, www.rivm.nl of bel het lande-
lijke informatienummer 0800-1351, 
dagelijks bereikbaar van 8.00 
tot 20.00 uur.

Kijk voor gemeentelijke informatie op 
onze website en social media.



 -
BESTEMMINGSPLAN ZWAGERBOSCH-BOSKWEI 13 
PLUS BIJBEHOREND BESLUIT GELUIDSHINDER VASTGESTELD

Ga naar www.noardeast-fryslân.nl/afvalkalender

Op 13 januari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘‘Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13’ in 
gewijzigde vorm vastgesteld. Bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ontvangen. 
Deze zienswijzen zijn beantwoord in de bij het bestemmingsplan gevoegde reactienota zienswijzen. In deze nota 
kunt u ook lezen hoe er met de zienswijzen is omgegaan. Onder andere de zienswijzen hebben op onderdelen geleid 
tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen 
wij naar het raadsbesluit en de reactienota.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een woning op het perceel en wijzigt aldaar de bestemming 
Tuin  grotendeels in de bestemming Wonen. De nieuwe woning wordt gerealiseerd nabij de spoorlijn Leeuwarden-
Groningen en is als zodanig een nieuwe geluidgevoelige functie binnen de geluidszone van de spoorlijn. In dat kader 
heeft ook de vaststelling van een hogere grenswaarde geluid onderdeel uitgemaakt van de planologische procedure. 

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde inzien
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarde wordt digitaal ter inzage 
gelegd. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan willen wij het aantal afspraken in het gemeentehuis 
beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om het genoemde bestemmingsplan in het gemeentehuis aan 
de Koningsstraat 13 in Dokkum in te zien. Probeer dan ook zoveel mogelijk het plan digitaal in te zien. Als dit geen 
optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen naar team Romte via het telefoonnummer 0519-
298888. Er zal dan in overleg met u naar een oplossing gezocht worden.  

U kunt het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl inkijken, plannaam: NL.IMRO.1970.BpZbBoskwei13-
VA01. Het besluit hogere grenswaarde is alleen te bekijken via www.noardeast-fryslan.nl. 

Wilt u reageren? 
Tot en met 17 maart 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:
• als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of
• als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerp 

bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer 
informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: www.raadvanstate.nl/
bestuursrechtspraak.

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

  
RIEDSFERGADERINGEN tongersdei  
10 en 17 febrewaris

De ried komt by inoar yn ‘e riedsseal yn Kollum, Van Limburg Stirumwei 18. 
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.

TONGERSDEI 10 FEBREWARIS 
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:
- Vaststellen bestemmingsplan fietspad Súd Ie
- Benoemen adjunct-griffier 

It Debat
Tiidstip  :  oanslutend oan It Beslút 
Underwerp :  Aanvraag investeringskrediet projekt Harddraverspak en 

Tolhuispark Dokkum. Op 17 februari neemt de ried hier 
een besluit over.

TONGERSDEI 17 FEBREWARIS
It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Underwerpen :  De ried nimt û.o. besluten oer:

• Aanvraag investeringskrediet project Harddraverspark  
  & Tolhuispark Dokkum
• Vaststellen preventie- en handhavingsplan Alcoholwet 2022-2025
• Opnemen lachgasverbod in Algemene Plaatselijke Verordening 
• Vaststellen participatiekader
• Instemmen met integrale preventie aanpak  
  jongeren-vrijetijdsbesteding 
• Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050
• Wijziging Raad van Toezicht Stichting ROOBOL

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. 

Voorbereidingskrediet woningbouwontwikkeling fase 1-lijst
De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 518.500,- beschikbaar gesteld voor de 
10 ontwikkellocaties zoals opgenomen in de als zodanig gewaarmerkte lijst.

Moasje Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet woningbouwontwikkeling
De raad verzoekt het college inzichtelijk te maken, voor de Perspectiefnota in 2022, 
welke dorpen op de fase 2-lijst met concrete plannen zijn gekomen en uiterlijk voor 
de begrotingsbehandeling van 2023 inzichtelijk te maken hoeveel extra voorberei-
dingskrediet hiervoor nodig is en dit mee te nemen in de begroting, zodat de plannen 
ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Paraplubestemmingsplan Kleine windmolens Noardeast-Fryslân
De raad heeft het Paraplubestemmingsplan Kleine windmolens Noardeast-Fryslân 
(NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-VA01) met de  bijbehorende bestanden en de 
ondergrond BGT 2021-06-03 conform voorstel gewijzigd vastgesteld.

Kaderbrief 2023 – 2026 en herbevestiging Dekkingsplan 2.0 VRF
De raad heeft kennisgenomen van:
• de ontwerp kaderbrief 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio Fryslân en besloten 

hierop geen zienswijze in te dienen;
• zowel de evaluatie als herziene versie van het Dekkingsplan 2.0 en hierop geen 

zienswijze in te dienen;
• van het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en participeren in de 

landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s en besloten 
hierop geen wensen of bedenkingen te uiten.

Motie fietspad Doniaweg Hallum
De raad verzoekt het college inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het naar 
voren halen van de aanpak van fietspad Doniaweg, eerder dan 2029 en aan te geven 
welke externe subsidiebronnen er mogelijk zijn, naast de subsidie van Fietsimpuls.

Moasje behâld bernehertsjirurgy UMCG
De ried fersiket it kolleezje om as kolleezje fan de gemeente Noardeast-Fryslân, dy’t 
hjir rjochtstreeks troch rekke wurdt en solidêr wêze wol mei buorgemeenten út ús 
buorprovinsje, alle war te dwaan foar it behâld fan it sintrum foar bernehertsjirurgy 
fan it UMCG yn Grins, en dit ek dúdlik nei bûten te úterjen. 

Voorbereidingsbesluit mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân
In beslotenheid heeft de raad besloten:
1. 1Te verklaren dat voor de kaart behorende bij het voorbereidingsbesluit mest-

vergistingsinstallaties (Planidentificatie NL.IMRO.1970.VbMestvergisting-VG01) 
aangegeven gebied een herziening wordt voorbereid van de bestemmingsplan-
nen voor het grondgebied van de gemeente Noardeast-Fryslân.

2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is de 
aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3.3 lid 1 onder c van de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) uitsluitend geldt voor het oprichten en het 
uitbreiden van mestvergistingsinstallaties.

3. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van be-
kendmaking als bedoeld in artikel 3.7 lid 7 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

4. Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, aanhef en 
onder b en g Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de door het college op 18 
januari 2022 opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel te bekrachtigen

5. De hiervoor bedoelde geheimhouding te laten voortduren tot het moment van 
bekendmaking van dit besluit als bedoeld onder 3.

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

GENOMEN BESLUITEN 27 JANNEWARIS

 
ZITTING OVER BESLISSING 
GELDIGHEID KANDIDATEN-
LIJSTEN EN NUMMERING

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de 
Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De voorzitter van het centraal stembureau maakt 
volgens artikel I 2 van het Kiesbesluit het volgende 
bekend: 

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur zal in een 
openbare zitting een beslissing genomen worden 
over:
• of de ingeleverde kandidatenlijsten geldig zijn;
• of de kandidaten op de lijst mogen staan;
• of de naam van de politiek partij boven de lijst 

mag staan;
• welk nummer de lijst krijgt. 

De vergadering is live te volgen en u kunt de link 
voor deze livestream vinden op: www.noardeast-
fryslan.nl/verkiezingen/zitting van het centraal 
stembureau.

Ook is de bijeenkomst live te volgen via 
Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij 
Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 
43 bij Ziggo, streams op www.rtvnof.nl.

Voor meer informatie over de kandidatenlijsten 
kunt u contact opnemen met de werkgroep 
verkiezingen via verkiezingen@noardeast-fryslan.
nl. Voor meer informatie over de livestream kunt u 
contact opnemen met de griffie Noardeast-Fryslân 
via griffie@noardeast-fryslan.nl.



 
PARAPLUBESTEMMINGSPLAN KLEINE WINDMOLENS 
GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN VASTGESTELD

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad het Paraplubestemmingsplan kleine windmolens 
gemeente Noardeast-Fryslân gewijzigd vastgesteld.  Het bestemmingsplan biedt ruimte 
voor het plaatsen van kleine windturbines (ten hoogste 15 meter) bij agrarische bedrijven 
in onze gemeente. Dit biedt mogelijkheden om agrarische bedrijven te verduurzamen wat 
betreft de energievoorziening. Een windturbine dient te worden geplaatst op een manier die 
past bij de landschappelijke structuren rondom het erf.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Artikel 5 lid 1 van de regels is aangepast 
in die zin dat als het gaat om (een combinatie met) zonne-energie, zonnepanelen alleen 
binnen het bouwperceel mogen worden geplaatst. Het plaatsen van zonnepanelen op 
gronden buiten het bouwperceel is hiermee uitgesloten. Voor de beoogde ontwikkeling zijn 
aangepaste welstandscriteria opgesteld. Het bestemmingsplan en de welstandscriteria zijn 
gelijktijdig vastgesteld. 

Het bestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de beroepstermijn 
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.BpKleinewindmolens-VA01.

Wilt u reageren?
Tot en met 17 maart kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag). 
Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:
• als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende 

bent), of
• als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven 

(zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt 
u kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

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

 -
VOORBEREIDINGSBESLUIT MESTVERGISTINGS-
INSTALLATIES NOARDEAST-FRYSLÂN 

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten om een 
voorbereidingsbesluit te nemen voor het gehele gemeentelijke grondgebied 
van de gemeente Noardeast-Fryslân. 

Doel 
De gemeente Noardeast-Fryslân is bezig met het maken van een nieuw 
beleidskader voor mestvergistingsinstallaties. Het kost enige tijd om 
een nieuw bestemmingsplan te maken waarin dit nieuwe beleidskader 
wordt vastgelegd. Met het nemen van een voorbereidingsbesluit kunnen 
ongewenste ontwikkelingen in de tussentijd worden voorkomen. Het 
voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen het gehele gemeentelijke 
grondgebied van de gemeente Noardeast-Fryslân een aanhoudingsplicht 
(een tijdelijk verbod) geldt voor het oprichten en uitbreiden van 
mestvergistingsinstallaties. Het gebied waar het om gaat is aangegeven op 
een kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van een jaar en start met 
ingang van 2 februari 2022.

Het voorbereidingsbesluit inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het voorbereidingsbesluit alleen op afspraak 
bekijken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt 
daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt het voorbereidingsbesluit ook bekijken www.ruimtelijkeplannen.nl 
met plan ID nr: NL.IMRO.1970.VbMestvergisting-VG01.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. 

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

2 februarii 2022


