
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  12 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  Broeksterwâld
• Kavelwei 28, het plaatsen van een 

schutting (aanvraag is ontvangen op 4 
januari 2022).

n  Damwâld
• Koekoeksblom 19, het plaatsen van 

een opbouw op de garage (aanvraag is 
ontvangen op 29 december 2021).

n  De Westereen
• De Pinksterblom 7, het bouwen van een 

tuinhuis (aanvraag is ontvangen op 3 
januari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsver-
gunning wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken.
Het betreft de aanvraag/aanvragen:
Broeksterwâld
• aan de Westerloane, het bouwen van 

een vrijstaande woning (brief verlenging 
is verstuurd op 6 januari 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
De Westereen
• naast Djipswâl 9, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op  
3 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 
worden teruggedraaid, dan kunt u de 
rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen, vragen de start van de acti-
viteiten tegen te houden voordat de ge-
meente een besluit heeft genomen over 
uw bezwaar. Dit heet het indienen van 
een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning. Dit kan schriftelijk of online via de 
website van de rechtbank. Voor meer in-
formatie 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 wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.noardeast-
fryslan.nl.

Ontvangen aanvraag exploitatievergun-
ning 
n  Damwâld
• Haadwei 42, het exploiteren van een 

restaurant, zaal en terras (aanvraag is 
ontvangen op 6 januari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

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 vergunnin-
gen via (0519) 29 88 88.

(*) Als de vergunning wordt verleend pu-
bliceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documen-
ten met informatie over de vergunning 
bekijken (op afspraak) en hierop reage-
ren. U kunt nu nog niet reageren. Heeft u 
vragen over de aanvraag van de vergun-
ning dan kunt u nu alvast de aanvraag 
bekijken (op afspraak) en hierover vragen 
stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na 
het verzenden van het besluit laten we-
ten dat u het niet eens bent met de ver-
gunning. 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 
openingstijden en het adres van het ge-
meentehuis de website van de gemeen-
te. Voor informatie over het bekijken van 
de documenten of andere vragen kunt u 
ook bellen. Dit kan via het telefoonnum-
mer (0519) 29 88 88.

CONTACT

Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
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.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

 
De gemeente Dantumadiel heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband 
met het coronavirus.
 

Een bezoek aan het gemeentehuis is 
alleen nog op afspraak mogelijk. Twijfelt 
u aan de noodzakelijkheid van uw komst 
neem dan contact op met de gemeente. 

 

Damwâld Koailoane 11 
dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur
zaterdag 09.00 - 12.30 uur

Ferwert Kleasterwei 41  
Kollum Trekweg 1 a  
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur
zaterdag 09.00 - 11.00 uur

 
 
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

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

 
BESTEMMINGSPLAN MÛNETILLETERREIN DAMWÂLD VASTGESTELD

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Mûnetille-
terrein Damwâld vastgesteld (NL.IMRO.1891.BpDwMunetille-VA01). Vanaf donder-
dag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan met het bijbehorende besluit hogere grenswaarde Wet geluid-
hinder ter inzage.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van vijf vrijstaande woningen, 
een appartementengebouw voor acht woningen en een gebouw voor maatschap-
pelijke voorzieningen. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen staat in de zienswij-
zennota die bij het bestemmingsplan is opgenomen.  De gemeenteraad heeft ook 
besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
De gewenste bebouwing ligt binnen de geluidzone van de Foarwei. De nieuwe 
woningen worden, conform de Wet geluidhinder, aangemerkt als geluidsgevoe-
lige bestemming. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op de gevels niet overal 
kan worden voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Het College van 
burgemeester en wethouders heeft een ontheffing verleend van de voorkeurs-
grenswaarde, middels een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor 
de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan en het besluit hogere 
waarde tot het einde van de beroepstermijn alleen op afspraak bekijken in het ge-
meentehuis in Damwâld, Hynsteblom 4. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak 
maken. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
Vanaf 14 januari tot en met 24 februari 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag). Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlo-
pige voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en 
voorlopige voorziening kijk dan op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. 

De crisis- en herstelwet van toepassing
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij 
aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien 
binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn 
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

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

Op donderdag 20 januari, om 16.00 uur, komt de Algemene kamer van de 
adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op:
www.dantumadiel.frl/adviescommissie-bezwaarschriften-dantumadiel. 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Dantumadiel, 
team Juridyske saken (0519) 29 88 88. 

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 

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.



 
SUBSIDIEPLAFONDS OPENSTELLING SUBSIDIEREGELING VERSNELLINGSAGENDA

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel 
en de provincie Fryslân werken samen met ondernemers en onderwijsinstellingen 
aan een Versnellingsagenda voor de regio Noordoost-Fryslân. Ondernemers, on-
derwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een 
project wat bijdraagt aan de doelstellingen van één van de programma’s van de 
Versnellingsagenda. Deze programma’s zijn Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie 
en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing.

Deze ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2’ 
stellen we open van 17 januari t/m 28 februari 2022. De subsidieplafonds voor 
het aanvragen van subsidie van meer dan € 25.000,- zijn voor deze openstelling 
vastgesteld op:

Voor programma 1 Onderwijs en arbeidsmarkt:   € 1.750.000,-
Voor programma 2 Innovatie en ondernemerschap:  € 2.500.000,- 
Voor programma 3 Regionale samenwerking en marketing: € 1.000.000,-

Alle subsidieaanvragen die in de periode van 17 januari t/m 28 februari worden 
ingediend, gaan we beoordelen en rangschikken. De best beoordeelde projecten 
komen het eerst voor subsidie in aanmerking. En dan totdat het subsidieplafond 
voor het betreffende programma is bereikt. Meer informatie over de Versnellings-
agenda en deze subsidieregeling is op www.dantumadiel.frl/versnellingsagenda-
noordoost-fryslan te vinden.

Heeft u een idee voor een project wat bijdraagt aan de doelstellingen van de Ver-
snellingsagenda? Neem dan eens contact op met Stichting Qop (www.qop.nl). De 
medewerkers van Qop kijken of uw idee past binnen één van de programma’s van 
de Versnellingsagenda. Zij kunnen u ook adviseren bij de uitwerking van uw idee.
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