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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 23 maart 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 omgevingsvergun-
ning
n Anjum
• Alddyk 6, het realiseren van een 

toegangsdam (aanvraag is ontvangen op 
7 maart 2022).  

• Oostmahorn 8, het plaatsen van een 
dakkapel (wijzigingsaanvraag) (aanvraag 
is ontvangen op 15 maart 2022).

n Burum
• de Wendel 2, het bouwen van een schuur 

(aanvraag is ontvangen op 15 maart 
2022).

n Dokkum
• Keppelstraat 18, het recreatief verhuren 

van de woning (legalisatie) (aanvraag is 
ontvangen op 7 maart 2022). 

• Hendoweg 12, het uitbreiden van het 
bedrijfsgebouw (aanvraag is ontvangen 
op 7 maart 2022).

• Lange Oosterstraat 16, het verbouwen 
van een garage tot woning (aanvraag is 
ontvangen op 8 maart 2022). 

• Kleine Oosterstraat 2 D, het wijzigen van 
de bestemming van recreatieve verhuur 
naar permanente bewoning (aanvraag is 
ontvangen op 10 maart 2022).

• Koophandel 10, omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets inzake het plaatsen 
van drie fermentatietanks (aanvraag is 
ontvangen op 11 maart 2022).

• Oostersingel 40, het plaatsen van 
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen 11 
maart 2022).

• aan de Keppelstraat, het wijzigen van 
de bestemming naar horeca en het 
deels wijzigen van de gevel en het 
realiseren van 1 bovenwoning (aanvraag 
is ontvangen op 11 maart 2022).

• Learmûne 18, het realiseren van een 
aanbouw (aanvraag is ontvangen 15 
maart 2022).

n Engwierum
• Sylsterwei 21 A, het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak en de gevel 
(aanvraag is ontvangen op 14 maart 
2022).

n Foudgum
• F. Haverschmidtwei 2, het realiseren 

van een kleinschalige dagbesteding, 
een cadeauwinkel met koffie-/theetuin 
en verhuur van vier ingerichte tenten 
(aanvraag is ontvangen op 9 maart 2022).

n Hallum
• Hegebuorren 9, het kappen van een 

conifeer (aanvraag is ontvangen op 10 
maart 2022).

n Kollum
• Tolhuis 2, het plaatsen van een 

overkapping (aanvraag is ontvangen op 15 
maart 2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 251, het wijzigen van de toegang 

tot het dakterras (aanvraag is ontvangen 
op 14 maart 2022).

n Marrum

• Nieuweweg 9, het bouwen van een loods 
(aanvraag is ontvangen op 9 maart 2022).

• Miedweg 10, het verwijderen van een 
kabel op gemeentegrond (aanvraag is 
ontvangen op 10 maart 2022).

n Oosternijkerk
• Doktersfiif 22, het verbouwen van het 

dorpshuis (aanvraag is ontvangen op 9 
maart 2022).

• nabij Mûnewei 1 C en 1 E, het realiseren 
van twee voetgangersbruggetjes t.b.v. 
toegang tot twee woningen (aanvraag is 
ontvangen op 14 maart 2022).

n Paesens
• De Buorren 2, het realiseren van een 

fietsenstalling (aanvraag is ontvangen op 
14 maart 2022).

n Ternaard
• Wjuk 22, het realiseren van een koffie en 

thee rustplaats (aanvraag is ontvangen 
op 7 maart 2022).

• Riedhússtrjitte 24, het verbreden van de 
oprit (aanvraag is ontvangen op 9 maart 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Burdaard
• Kerkbuurt 2, het aanleggen van een oprit 

aan de achterzijde (besluit is verzonden 
op 11 maart 2022).

• Ds. R.H. Kuipersstraat 12, het realiseren 
van een aanbouw aan de achterzijde van 
de woning (besluit is verzonden op 15 
maart 2022).

n Dokkum
• nabij de Fugellânsbrêge, het aanleggen 

van een fietspad (besluit is verzonden op 
11 maart 2022).

• Oostersingel 1 A, het plaatsen van 
zonnepanelen (besluit is verzonden op 17 
maart 2022).

• aan de Hendoweg, het bouwen van 
een bedrijfsverzamelgebouw (besluit is 
verzonden op 18 maart 2022).

n Kollum
• Meckama 14, het realiseren van een 

kap op de bestaande garage (besluit is 
verzonden op 11 maart 2022).

n Marrum
• Hearrewei 12 B 1 tot en met 12 B 10, het 

bouwen van een bedrijfsloods (besluit is 
verzonden op 14 maart 2022).

n Warfstermolen
• Gruytsweg 17, het vervangen van de 

huidige gevelkozijnen in de voorgevel van 
de woning (besluit is verzonden op 14 
maart 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 rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen, vragen 
de start van de activiteiten tegen te hou-
den voordat de gemeente een besluit heeft 
genomen over uw bezwaar. Dit heet het 
indienen van een verzoek om een voorlopi-
ge 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 indienen 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.

Verleende vergunning wegafsluiting
n Ferwert
• de Marrumerweg, het afsluiten van de 

weg op 29 maart 2022 van 8.30 tot 
16.30 (besluit is verzonden op 14 maart 
2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n door de gemeente Noardeast-Fryslân
• het organiseren van de 

11-Stedenwandeltocht op 27 en 28 mei 
2022 (aanvraag is ontvangen op 8 maart 
2022).

n Dokkum
• Markt, het organiseren van de 

Onbeperkte Elfstedentocht op 14 en 15 
september 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 4 maart 2022).

• Hendoweg 26, het organiseren van een 
Dokwurk bedrijfsevenement op 8 april 
2022 en een open dag op 9 april 2022 
(aanvraag is ontvangen op 15 maart 
2022).

n Oudwoude
• parkeerterrein nabij de Wygeast 14, het 

organiseren van Timmerdoarp Aldwâld 
op 18,19 en 20 juli 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 9 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)  

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• op het voormalige AZC terrein aan de 

Parklaan, het organiseren van Circus 
Renz Berlin op 6,7 en 8 mei (besluit is 
verzonden op 21 maart 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.

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 
landelijke informatienummer  
(0800) 1351, dagelijks bereikbaar van 
8.00 tot 20.00 uur.

Kijk voor gemeentelijke informatie op 
onze website en social media.
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 BESTEMMINGSPLAN ‘FIETSPAD SÚD IE’  
IS VASTGESTELD

Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’ 
in gewijzigde vorm vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-VA01). 

Bestemmingsplan
De gemeente Noardeast-Fryslân werkt sinds 2013 samen met de provincie Fryslân 
en Wetterskip Fryslân binnen het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront 
Dokkum. Onderdeel van dit programma is de realisatie van een verhard fietspad 
langs de vaarroute Súd Ie, tussen Oostmahorn (Lauwersmeer) en Dokkum. 
Daarnaast gaat het om de realisatie van twee waterbelevingsstekjes en twee lokale 
toeristische overstapplaatsen langs de vaarroute Súd Ie. Om deze voorgenomen 
plannen juridisch-planologisch mogelijk te maken, is het bestemmingsplan ‘Fietspad 
Súd Ie’ vastgesteld. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad, naar 
aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve, een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan:
• Als tracé-optimalisatie is de verbinding tussen de Bergsmawei en de 

Súd Ie (gedeelte van deeltracé 4a) in westelijke richting verplaatst. Het 
waterbelevingsstekje is daardoor ook in westelijke richting verplaatst.  
De toelichting is als gevolg van deze wijziging aangevuld met een beschrijving 
en motivering. Paragraaf 4.3 is aangevuld met de ecologische beoordeling 
van deze tracé-optimalisatie. Als gevolg van de trace-optimalisatie zijn twee 
bijlagen aan de bestemmingsplantoelichting toegevoegd (bijlagen 5 en 8).

• De archeologische regels zijn aangepast door de opname van in totaal twee 
archeologische dubbelbestemmingen op gebieden met verwachtingswaardes, 
om het daarmee in overeenstemming met het provinciaal archeologisch beleid 
FAMKE te brengen. 

• Kleine aanpassingen van bestemmings(plan)grenzen zijn doorgevoerd naar 
aanleiding van het Definitief Ontwerp van het fietspad.

• Paragraaf 4.3 ‘Ecologie’ van de toelichting is aangevuld met een onderzoek naar 
de aanwezigheid van de Waterspitsmuis. Dit onderzoek is als bijlage 9 aan de 
bestemmingsplantoelichting toegevoegd.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het raadsbesluit 
en de ‘Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Fietspad Súd Ie’.

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 met de plannaam NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-
VA01 ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
Tot en met 4 mei 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 ontwerpbestemmingsplan. 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.  

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met team Romte, tel. (0519) 29 88 88.

 
VERTRAAGDE VERZENDING AANSLAGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN/WOZ BESCHIKKING 2022
College vraagt raad om belastingtarief OZB 2022 te verlagen

De gemiddelde WOZ-waarde stijgt in Noardeast-
Fryslân zo flink dat het belasting-tarief aangepast 
moet worden, vindt het college van Noardeast-Fryslân. 
Door ontwikkelingen op de markt zijn de WOZ-
waarden hoger dan verwacht. 
 
De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van onroerende-
zaakbelastingen (ozb) die je moet betalen als je 
eigenaar bent van een woning. Om te voorkomen dat 
de flinke waardestijging zorgt voor hogere belastingen, 
vraagt het college de raad om het OZB-tarief te 
verlagen. 
 
Het college stelt voor om de belastingopbrengst uit 
de OZB gelijk te houden
Als de gemeenteraad het belastingtarief niet aanpast, 
ontvangt de gemeente meer inkomsten dan in de 
begroting staat. Om de OZB-opbrengsten gelijk te 
houden, moet het belastingtarief naar beneden. Zodat 
inwoners niet extra OZB gaan betalen.
 
De gemeenteraad beslist
De gemeenteraad stelt de belastingtarieven vast. Het 
voorstel van het college staat naar verwachting voor 
13 april op de agenda van de raad. Dit betekent dat het 
nieuwe belastingtarief na de verkiezingen bekend is. 

De ozb-aanslag ligt eind april op de mat
Dit is twee maanden later dan anders. De vertraging 
komt ook omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden 
bekend zijn. De gemeente is vanaf dit jaar verplicht 
om de WOZ-waarden anders te berekenen. Bij 
de nieuwe berekening wordt er gekeken naar de 
gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van 
woningen.

Uw Gemeentelijke belastingaanslag over 2022 
digitaal ontvangen?
U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen 
vanaf 2022 ook digitaal ontvangen. U krijgt uw 
aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Het taxatieverslag van uw woning staat ook in de 
Berichtenbox. U ontvangt de aanslag dan niet meer 
via de post. Uw Berichtenbox is toegankelijk via 
mijnoverheid.nl. MijnOverheid is uw persoonlijke 
website voor overheidszaken. U kunt hier met uw 
DigiD inloggen en zien hoe u bent geregistreerd bij 
de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid 
ontvangen en overzicht houden op uw zaken met de 
overheid.
 
Als u ervoor kiest om de aanslag gemeentelijke 
belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt 

u per mail een melding dat er een bericht in uw 
Berichtenbox staat. Zorg dus dat bij MijnOverheid uw 
e-mailadres bekend is! U ontvangt de aanslag dan niet 
meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale 
dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te  
ontvangen?
U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd
Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke 
overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten 
bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente 
Noardeast-Fryslân digitaal post wilt ontvangen. 
Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt 
ontvangen goed in uw account staat. 

U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet 
geactiveerd
Ga naar de website mijnoverheid.nl  Activeer met uw 
DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat 
moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch 
toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt 
zelf bepalen van welke instanties u digitale informatie 
wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u 
meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart wordt in de gemeenten Noardeast-Fryslân 
en Dantumadiel een compostactie georganiseerd
Op drie locaties ligt er straks 240 ton compost klaar om uitgedeeld en opgeschept 
te worden. De gemeente organiseert de jaarlijkse compostactie om de inwoners te 
bedanken voor het gescheiden aanleveren van het GFT-afval.

Locaties
•  Gemeenteterrein Birdaarderstraatweg 86 Dokkum 

Vrijdag 25 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 26 maart van 9.00-13.00 uur.
•  Milieustraat Kollum vanaf vrijdag 25 maart 

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur  
en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.

•  Milieustraat Ferwert vanaf vrijdag 25 maart 
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur  
en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Meer informatie is te vinden op onze website. Voor alle locaties geldt: op=op.

GRATIS COMPOST
VOOR INWONERS GEMEENTE

  

MOANDEI 28 MAART 2022
It Beslút (Ofskiedsried)
Tiidstip  :   19.30 oere
Ûnderwerp :   De ried nimt u.o. besluten oer: 
      -  Rechtmatigheid raadsverkiezingen + toelaten leden nieuwe raad 

Noardeast-Fryslân
   -  En fierders stiet dizze gearkomste yn it teken fan it ôfskie fan 

riedsleden fan de gemeenteried Noardeast-Fryslân.  

WOANSDEI 30 MAART 2022 
It Beslút (Ynstallaasjeried)
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerp :   Dizze gearkomste stiet yn in it teken fan de ynstallaasje fan de 

leden fan de nije ried Noardeast-Fryslân.

TONGERSDEI 31 MAART 2022

Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerpen :   De ûnderwerpen foar dizze gearkomste binne noch net bekend.  

 

RIEDSFERGADERINGEN  
28, 30 en 31 maart 2022

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.

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.
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