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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 15 juni 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 Anjum
• De Loanen 2, het bouwen van een schuur 

(aanvraag is ontvangen op 30 mei 2022). 
n Dokkum
• perceel aan de Zuiderschans, het 

bouwen van 30 tijdelijke appartementen 
(aanvraag is ontvangen op 1 juni 2022).

• Woudweg 124, het vervangen van de 
kozijnen (aanvraag is ontvangen op 
25 mei 2022).

• D. Huijser van Reenenstraat 30, het 
plaatsen van een scootmobielberging 
(aanvraag is ontvangen op 25 mei 2022).

• Stationsweg 90, het realiseren van een 
carport, fietsenberging en het wijzigen 
van de gevel van de schuur (aanvraag is 
ontvangen op 30 mei 2022). 

n Ee
• Tibsterwei 4 L, het bouwen van 

een werktuigenberging (aanvraag is 
ontvangen op 25 mei 2022).

n Hallum
• Jouwsmabuorren 6, het plaatsen van 

zonnepanelen op de grond (aanvraag is 
ontvangen op 24 mei 2022). 

• Kelnersweg 6, het plaatsen van een 
paardenbak (aanvraag is ontvangen op 
26 mei 2022).

• Memerdastate 16 A, het aanleggen 
van een drinkwaterleiding (aanvraag is 
ontvangen op 30 mei 2022).

n Hantumhuizen
• Loubuorren 2, het renoveren van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 25 mei 
2022).

n Holwerd
• Fonteinstrjitte 1, het perceel splitsen in 

2 percelen (aanvraag is ontvangen op 
26 mei 2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 47, het bouwen van een woning 

(aanvraag is ontvangen op 25 mei 2022).
n Marrum
• Wilhelminastraat 19, het uitbreiden van 

de woning (aanvraag is ontvangen op 
25 mei 2022). 

• Nieuweweg 19, het wijzigen van de 
inrichting (aanvraag is ontvangen op 
25 mei 2022). 

n Oudwoude
• Simmerwei 2, het uitbreiden van de 

wagenloods (aanvraag is ontvangen op 
28 mei 2022).

n Paesens
• De Buorren 2, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
24 mei 2022).

n Reitsum
• Flieterpsterdyk 23, het wijzigen van 

de indeling (aanvraag is ontvangen op 
30 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Rectificatie
In de krant van 1 juni stond onderstaande 
tekst vermeld: 
n Dokkum

• Fuut 2, 4, 6, 8 en 10 en Reidmosk 19, 
20, 21, 22, 23 en 25, het plaatsen van 
dakramen, het vervangen van de kozijnen 
en het verhogen van het dakpakket 
(aanvraag is ontvangen op 18 mei 2022).

• Reidmosk 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7, het 
plaatsen van dakramen, het vervangen 
van de kozijnen en het verhogen van het 
dakpakket (aanvraag is ontvangen op 
18 mei 2022).

Dat was echter niet juist en had als volgt 
moeten worden gepubliceerd:

n Dokkum
• Fuut 2, 4, 6, 8 en 10 en Reidmosk 19, 21, 

23 en 25, het plaatsen van dakramen, 
het vervangen van de kozijnen en het 
verhogen van het dakpakket (aanvraag is 
ontvangen op 18 mei 2022).

• Reidmosk 1, 3, 5 en 7, het plaatsen van 
dakramen, het vervangen van de kozijnen 
en het verhogen van het dakpakket 
(aanvraag is ontvangen op 18 mei 2022).

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 6 
weken. Het betreft de aanvraag:
n Dokkum
• Koophandel 10, de uitbreiding van de 

bierbrouwerij met drie fermentatietanks 
(brief verlenging is verstuurd op 3 juni 
2022).

• Roggemûne 2, het plaatsen van een 
rookafvoerkanaal (brief verlenging is 
verstuurd op 9 juni 2022).

n Kollum
• Julianastraat 20, het realiseren van 

een erfafscheiding (brief verlenging is 
verstuurd op 9 juni 2022).

n Marrum
• Botniaweg 6, het realiseren van een 

wisselplaats voor huishoudelijk afval 
en GFT (brief verlenging is verstuurd op 
3 juni 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Burum
• Friese Straatweg 1, het plaatsen van een 

windmolen (besluit is verzonden op 8 juni 
2022).

n Dokkum
• Taling 6, het plaatsen van een balkon 

op de bestaande overkapping (besluit is 
verzonden op 8 juni 2022).

• Keppelstraat 29, 29 A, 29 B, 29 C, 
29 D en 29 E, het realiseren van vijf 
appartementen en een winkelruimte 
besluit is verzonden op 9 juni 2022).

n Ferwert
• Kleasterwei 29, voor het bouwen van een 

dubbele garage/berging met geïsoleerde 
bijkeuken (besluit is verzonden op 2 juni 
2022).

• Ljouwerterdyk 2, het vergroten van de 
aardappelopslag (besluit is verzonden op 
8 juni 2022).

n Hallum
• Vijfhuisterdijk 19, het plaatsen van een 

kleine windmolen (besluit is verzonden 
op 7 juni 2022).

• Meekmawei 4, het uitbreiden van de 
fabriekshal (besluit is verzonden op 
10 juni 2022).

n Hantumhuizen
• Wierumerwei 18, het plaatsen van een 

windmolen met een masthoogte van 15 
meter (besluit verzonden op 8 juni 2022).

n Hegebeintum
• Underom 15, het plaatsen van een 

windmolen met een masthoogte van 15 
meter (besluit verzonden op 8 juni 2022).

n Hiaure
• De Wylgen 5, het plaatsen van een kleine 

windmolen (besluit is verzonden op 8 juni 
2022).

n Holwerd
• Ternaarderdyk 4 A, het verplaatsen 

van een groen gas installatie (besluit is 
verzonden op 2 juni 2022).

n Reitsum
• Flieterpsterdyk 28, voor het realiseren 

van een wagenberging stalling (besluit is 
verzonden op 9 juni 2022).

n Wierum
• Pastorijstrjitte 1, het aanpassen van 

brandwerende scheidingen en het 
toevoegen van een stuk verdiepingsvloer 
(besluit is verzonden op 10 juni 2022).

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

Wilt u de start van de activiteiten 
tegenhouden?
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.

Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat betekent 
dat je zonder een omgevingsvergunning de 
werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Oudwoude
• Wygeast 39, het realiseren van een 

kapschuur.
n Warfstermolen
• Gruytsweg 17, het vervangen van de 

dakkapel en deels verwijderen van het 
dak aan de achterzijde van de woning.

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

Verleende exploitatievergunning
Dokkum
• Hellingpad 8, de exploitatie van een 

horecabedrijf met terras (besluit is 
verzonden op 2 juni 2022).

• Diepswal 1, het exploiteren van een 
café restaurant en terras (overname 
bestaande horecagelegenheid) (besluit is 
verzonden op 7 juni 2022).

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

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Dokkum
• Hellingpad 8, het schenken van drank in 

een horecagelegenheid met restaurant, 
keuken en terras op een schip (besluit is 
verzonden op 2 juni 2022).

• Diepswal 1, het schenken van drank in 
een horecagelegenheid met restaurant 
en terras (besluit is verzonden op 7 juni 
2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementen-
vergunning
n Dokkum
• in de binnenstad, het organiseren van een 

Kunstmarkt op 2 juli en Brocantemarkt 
op 3 juli 2022 (aanvraag is ontvangen op 
26 mei 2022).

n Ee
• aan de Tibsterwei , het organiseren van 

''Ringrijderij'' op 23 juli 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 29 mei 2022).

n Lioessens
• in het dorp, het organiseren van 

Strjittekeatsen de Bokkepartij op 
13 augustus 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 27 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Blije
• in het kweldergebied buitendijks 

noordwestelijk, het organiseren van de 
opening van de Terp van de toekomt 
op 16 juli 2022 van 6.00 tot 23.30 uur  
(besluit is verzonden op 2 juni 2022).

n Burum
• aan de Wytsmaweg, het houden van de 

Wike fan ‘e Grutte Earen van 21 tot en 
met 29 juli 2022 (besluit is verzonden op 
9 juni 2022).

n Dokkum
• ter hoogte van Koophandel 10, het 

organiseren van Dokkum Beach op 8,9 
en 10 juli 2022 van 10.00 tot 20.30 uur 
(besluit is verzonden op 2 juni 2022).

• Betterwird 8a, Zaagmolenstraat 4 en 
nabij Van Kleffenstraat, het organiseren 
van de The Ultimate Solar Boat 
Challenge op 24 en 25 juni 2022 (besluit 
is verzonden op 10 juni 2022).

n Ee
• Ee, aan de Tibsterwei en Kriensenswei 1, 

CONTACT
  
 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 Maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur
 Vrijdag: 8.30-12.00 uur
 WhatsApp: (06) 120 830 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

  Het gemeentehuis is alleen open op 
afspraak. U kunt een afspraak maken 
via de website of via telefoonnummer 
(0519) 29 88 88

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

 n Ferwert Kleasterwei 41 
 n Kollum Trekweg 1 A  
 Dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur 
 Zaterdag  9.00 - 11.00 uur

 n Damwâld Koailoane 11 
 Dinsdag t/m vrijdag  8.30 - 16.30 uur
 Zaterdag 9.00 - 12.30 uur

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld
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INFORMATIEAVOND WINDPARK OP ZEE
(met mogelijk kabels door Noardeast-Fryslân)

Op dinsdag 21 juni 2022, van 19.30-21.30 uur, wordt in de IJsherberg (Harddra vers-
dijk 1) in Dokkum door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een 
informatieavond georganiseerd. Dit gaat over de aansluiting van twee windparken 
(Ten Noorden van de Wadden en Doordewind) op de Groningse Eemshaven. 

Windparken op zee moeten worden aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet 
om de energie aan woningen en de industrie te leveren. Hiervoor zijn routes met 
elektriciteitskabels nodig. De aanleg van kabels heeft impact op de omgeving. 
Noardeast-Fryslân ligt in het gebied dat met de mogelijke routes voor de 
elektriciteitskabels doorkruist kan worden. 

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de acht mogelijke routes voor de kabels 
en het onderzoek dat EZK wil gaan doen. Ook is er ruimte om vragen te stellen en 
kunt u aangeven waar EZK rekening mee moet houden als de routes verder worden 
onderzocht.  

Klimaatwetenschapper Pier Vellinga neemt u tijdens deze avond mee in de rol van 
wind op zee in de energietransitie. Aanmelding voor deze avond is niet nodig. 
Meer informatie vindt u op www.rvo.nl, Programma aansluiting wind op zee 
(PAWOZ) - Eemshaven.

Heeft u nu al vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan vooral contact op via: 
pawoz-eemshaven@minezk.nl. Graag tot ziens op 21 juni!

 
TIJDELIJKE SLUITING GEMEENTEHUIS 
DOKKUM VOOR PUBLIEK

Vanaf 1 juli 2022 sluit het gemeentehuis in Dokkum voor ongeveer acht maanden
Dat doen we omdat we het gemeentehuis aan de binnenkant gaan verbouwen. 
We willen het gebouw duurzamer maken en aan laten sluiten bij de wensen en 
eisen van nu. Zo gaan we de ruimte waarin wij u altijd ontvangen vernieuwen. En 
we richten werkplekken in voor alle medewerkers. Want zij werken vanaf 2023 
allemaal in Dokkum. 

Wij helpen u tijdens de verbouwing graag in de gemeentehuizen in Kollum en 
Damwâld
De balies van burgerzaken in Dokkum zijn per 1 juli 2022 gesloten. Voor alle 
dienstverlening kunt u tijdens de verbouwing terecht in het gemeentehuis te 
Kollum. U kunt ook eventueel voor een rijbewijs, paspoort en ID-bewijs in het 
gemeentehuis van Damwâld terecht. Maakt u wel eerst even een afspraak? Dat 
kunt u doen door ons te bellen. Maar dat kan ook via www.noardeast-fryslan.nl/
afspraak-maken-0. Voor vragen blijven we telefonisch gewoon bereikbaar.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Bel ons klantencontactcentrum via (0519) 29 88 88. Of stuur een mail naar  
info@noardeast-fryslan.nl. We helpen u graag.

het organiseren van ''Ringrijderij'' op 23 
juli 2022 van 18.30 tot 2.00 uur (besluit 
is verzonden op 13 juni 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Hiausterdyk 4, het vervangen van 

bestaande opslagtanks door nieuwe 
tanks van dezelfde capaciteit en op 
dezelfde locatie

n Hallum
• Doniaweg 41, het bedrijf uitbreiden met 

een inpakhal.
n Ternaard
• Nesserwei 5, het uitbreiden van de 

opslagruimte vanwege een toegenomen 
hoeveelheid te verwerken teelt.

Ontvangen melding incidentele festiviteit
n Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1 (Café 

De Lantaarn), het hebben van live muziek 
op 7 juli 2022 van 21.00 tot 00.00 uur).

(*) Als de vergunning wordt verleend publiceert 
de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat mo-
ment 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 af-
spraak) en hierover vragen stellen. Belt u hiervoor 
met de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na het ver-
zenden van het besluit laten weten dat u het niet 
eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar 
maken. U kunt bezwaar maken als de vergun-
ning 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 openingstijden 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 bel-
len. Dit kan via (0519) 29 88 88.

 VERKEERSBESLUIT VOOR PARKEERPLAATSEN  
LADEN ELEKTRISCHE AUTO’S
Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân  
heeft in de vergadering van 7 juni jl. een verkeersbesluit vastgesteld voor 
parkeerplaatsen alleen voor het laden van elektrische auto’s. Het gaat om de 
locatie Grutte Buorren 1 te Morra. 

De gemeente heeft deze parkeerplaatsen aangewezen na ontvangst van een 
aanvraag voor een openbare laadpaal van bewoners. In eerste instantie zal 
1 parkeerplaats worden gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Met de 
plaatsing van laadpalen wil de gemeente bijdragen aan het reduceren van de CO2 
uitstoot als gevolg van autoverkeer. 

De besluiten zijn te raadplegen op de websites www.officielebekendmakingen.nl 
en www.noardeast-fryslan.nl en liggen (op afspraak) ter inzage op het 
gemeentehuis te Dokkum. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. 
Contactpersoon is de heer T. Reitsma, telefoonnummer (0519) 29 88 88.

U kunt binnen zes weken na publicatie bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noardeast-Fryslânl, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Een bezwaarschrift 
kan ook worden ingediend via www.noardeast-fryslan.nl. Het bezwaarschrift 
bevat tenminste: (1) uw naam, adres en telefoonnummer; (2) de datum van het 
bezwaarschrift; (3) een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
(4) de reden waarom u bezwaar maakt; (5) uw (elektronische DigiD-) handtekening.  

Met het maken van bezwaar is het besluit nog actief
Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige 
voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Met een voorlopige 
voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter, als u de uitkomst in 
de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Aan 
zo’n verzoek zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden aangevraagd via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

  

Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân 
het bestemmingsplan ‘‘Healbeamswei 4, Anjum’, identificatienummer IMRO: 
NL.IMRO.1970.BpAnHealbeamswei4-ON01, vastgesteld. Bij de terinzagelegging van 
het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Het bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juni 2022 zes 
weken digitaal ter inzage. Het is op dit moment niet mogelijk om het genoemde 
bestemmingsplan in het gemeentehuis aan de Koningsstraat 13 te 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) 29 88 88. Er zal dan in overleg met u naar een oplossing 
gezocht worden. U kunt het bestemmingsplan met de plannaam NL.IMRO.1970.
BpAnHealbeamswei4-VG01 bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
Tot en met 27 juli 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? Neem dan contact op met team Romte, telefoon (0519) 29 88 88.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘HEALBEAMSWEI 4, ANJUM’

  
RIEDSFERGADERINGEN
17 EN 23 JUNY 2022

FREED 17 JUNY

It Poadium
Tiidstip  :  16.30 oere
Lokaasje  :   Dorpshuis de Nije Pôle, Van Kleffensweg 6 A te Raard
Underwerp :    De commissie sloepenroute Raard informeert de raad over een 

bevaarbare Raarder vaart.  

TONGERSDEI 23 JUNY

Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)

It Fraachpetear
Tiidstip  :  19.10 oere
Underwerp :  Ynterview mei riedslid of wethâlder.

It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerp :  Visie Regiostad Dokkum

It Beslút 
Tiidstip  :  Oanslutend oan It Petear (± 20.00 oere)
Underwerpen :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Beneame wethâlder 
- Ynstallaasje riedslid 
- Vaststellen bestemmingplan ‘Hallum - Mariëngaarderweg 2.  
- Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2022.  
- Benoemen bestuurder Elan onderwijsgroep.   
- Verkoop gymzaal Kollum – de raad kan wensen en bedenkingen 
   indienen. 
- Verlenen toestemming opheffen centrumregeling met  
   Dantumadiel.

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.

* De fergadering kin jo (ek) 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.
   ◊  De livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

De aginda en stikken kin jo fine op www.riednoardeast-fryslan.nl.
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IT BESLÚT 9 JUNY 2022 

Jobinder - geactualiseerde begroting 2022 en begroting 2023
De raad heeft kennis genomen van de geactualiseerde begroting, het programmaplan en 
begroting 2023 Jobinder en maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze 
over de begrotingen in te dienen omdat alleen uitgegaan wordt van een indexatie.

Hûs en Hiem - ontwerpbegroting 2023/meerjaren raming
De raad heeft het jaarverslag 2021 en conceptbegroting 2023 van Hûs en Hiem voor 
kennisgeving aangenomen en besloten hier geen zienswijze op in te dienen.  

Begroting Dokwurk 2023
De raad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting Dokwurk 2023 en besloten 
hierover geen zienswijze in te dienen.

Rondweg Wânswert: belangrijke schakel in hoofdroute N357-N361 (middelste deel)
De raad heeft besloten:
1. Een principebesluit te nemen over het tracé voor de rondweg om Wânswert voor 

het middelste deel van de hoofdroute tussen de N357 en de N361 en deze vast te 
stellen conform de tekening 21 0195 001 SIT 101 D01-A0.

2. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023 een besluit te nemen over de 
noodzakelijke aanvullende financiële dekking voor deze rondweg en de hiervoor te 
realiseren ruimtescheppende maatregelen.

Komgrenzen wet Natuurbescherming en vergunningsplicht vellen houtopstanden
De raad heeft besloten:
1. De bebouwde komgrenzen als bedoeld in de Wet natuurbescherming in de ge-

meente vast te stellen conform hetgeen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 als 
grenzen is aangegeven.

2. Als principebesluit te nemen de gewenstheid van een vergunningplicht voor het 
vellen van houtopstanden in de gemeente, hetgeen na positieve standpuntbepa-
ling als genoemd onder 3 tot uitwerking kan worden gebracht in een voorstel tot 
vaststelling van bepalingen daartoe in een verordening (een aanpassing van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, of een separate Bomenverordening).

3. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023 een standpunt in te nemen over de 
kosten van invoering van een vergunningplicht als bedoeld onder 2.

Motie Bescherming beeldbepalende bomen
De raad heeft het college verzocht:
• te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een fonds in te richten waar eige-

naren van monumentale en beeldbepalende bomen een beroep op kunnen doen om 
hen tegemoet te komen in de onderhoudskosten, waarbij het onderhoud mogelijk 
vanuit de gemeentelijke afdeling groenbeheer wordt gedaan en indien nodig aange-
vuld met externe inhuur van specialisten;

•  de raad over bovenstaande verzoeken te informeren.

Motie Bomenverordening – geen leges heffen
De raad heeft het college verzocht:
• met een raadsvoorstel te komen waarin de kapvergunningplicht is opgenomen;
•  daarin het voorstel op te nemen om geen leges te heffen voor een kapvergunning;
•  in de perspectiefnota financiële ruimte te zoeken voor de financiering;
•  de mogelijkheid te onderzoeken dat de beoordeling van de kapvergunningen uitge-

voerd wordt door de afdeling Gemeentewurk in plaats van de afdeling RO.

Huur pand Dokwurk Kollum
De raad heeft besloten de begroting 2022 meerjarig te wijzigingen met begrotingswijzi-
ging nr. 8.

Uitvoeringskrediet centrale huisvesting
De raad heeft besloten:
1. Een uitvoeringskrediet van € 3.860.000, - beschikbaar te stellen voor de revitalise-

ring van het gemeentehuis te Dokkum gebouwdeel C.
2. Een krediet van € 616.000, - beschikbaar te stellen voor de inrichting van gebouw-

deel C.
3. De begroting 2022 meerjarig met begrotingswijziging 9 aan te passen.

Motie Windmolens RWE
De raad heeft het college opgeroepen om op een zo’n kort mogelijke termijn duidelijk 
te maken aan Energiebedrijf RWE dat de bouw van grote windmolens op de locatie 
tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee niet gewenst is, tegen het beleid van onze 
gemeente ingaat, er hiervoor ook geen maatschappelijk draagvlak is en dat een verdere 
inzet om te komen tot de bouw van voornoemde windmolens kan rekenen op een breed 
verzet. Deze stellingname ook duidelijk te maken aan de Provincie, Natuurorganisaties 
en andere belanghebbenden.

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

GENOMEN BESLUITEN GEMEENTERAAD


