
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  6 juli 2022

Vergunningen
Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestem-
ming te krijgen om iets te bouwen, ver-
bouwen, slopen, kappen of aan te leg-
gen. 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 
omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 29, het uitbreiden 

van de woning (aanvraag is ontvangen 
op 18 juni 2022).

n  Rinsumageast
• Galgeheech 9, het realiseren van 

een werktuigenberging (aanvraag is 
ontvangen op 21 juni 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  De Falom
• Haadwei 36, voor het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 28 juni 
2022).

n  De Westereen
• Westein 7, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op 1 juli 
2022).

n  Feanwâlden
• Dr. Albert Plesmanloane 53, het 

wijzigen van de dakbedekking en het 
samenvoegen van de loggia met de 
slaapkamer (besluit is verzonden op 
28 juni 2022).

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

Wilt u de start van de activiteiten 
tegenhouden?
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.

Geweigerde (uitgebreide procedure) 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft een aanvraag omge-
vingsvergunning geweigerd. Het betreft 
de navolgende aanvraag:
n  Feanwâlden
• De Wâl 1 a, het verbreden van de 

melkveestal en het kappen/rooien van 
15 houtopstanden  (besluit is verzonden 
op 28 juni 2022).

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

Intrekking reeds verleende (uitgebrei-
de procedure) omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om een 
reeds verleende (uitgebreide) omge-
vingsvergunning in te trekken. Het 
betreft de navolgende verleende  
vergunning:
n  Damwâld
• Doniawei 95, het bouwen van  

2 recreatiewoningen (nummers 8 en 9) 
(verleend op 3 maart 2008, ingetrokken 
op 29 juni 2022)

• Hoeksterloane 34, het bouwen van een 
jongveestal (verleend op 30 juni 2015, 
ingetrokken op 29 juni 2022).

• Hoeksterloane 34, het bouwen van 
een jongveestal (wijzigingsaanvraag) 
(verleend op 2 augustus 2017, 
ingetrokken op 29 juni 2022).

• De Moarrewei 4, het bouwen van een 
showroom (verleend op 15 oktober 
2015, ingetrokken op 29 juni 2022).

n  Driezum
• Kolkensloane 4, het uitbreiden van het 

bedrijfspand (verleend op 20 december 
2017, ingetrokken op 30 juni 2022).

Deze beslissing van de gemeente ligt 
met ingang van donderdag 7 juli 2022  
6 weken op het gemeentehuis te 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Deze 
beslissing is voorbereid met toepassing 
van artikel 2.33, lid 2 aanhef en sub b van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht.

Als u het hier niet mee eens bent en u 
bent belanghebbende dan kunt u een 
beroepschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Dantumadiel.
Als er een bezwaarschrift is ingediend 
blijft het besluit geldig. Wilt u dit 
voorkomen dan kunt u vragen om een 
voorlopige voorziening bij de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands- 
commissie. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.dantumadiel.frl.

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  Damwâld
• perceel tegenover Achterwei 2, het 

organiseren van een Feestweek van  
7 t/m 11 september 2022  (aanvraag is 
ontvangen op 23 juni 2022).

• door Damwâld, het organiseren van 
de Sinterklaas intocht op 19 november 
2022 van 12.00 tot 17.00 uur (aanvraag 
is ontvangen op 22 juni 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  Driezum
• Eastwâld 3 b, het veranderen van het 

bedrijf. 

(*) 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. 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 
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 

CONTACT

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

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

Damwâld Koailoane 11 
dinsdag t/m vrijdag   8.30 - 16.30 uur
zaterdag   9.00 - 12.30 uur

Ferwert Kleasterwei 41  
Kollum Trekweg 1 a  
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur
zaterdag   9.00 - 11.00 uur

 

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).

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 bellen. Dit kan 
via (0519) 29 88 88.

(***) Deze beslissing van de gemeente 
ligt met ingang van donderdag 7 juli 
2022 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 belanghebbende dan kunt u een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Voor meer informatie kunt u de recht-
bank bellen. Dit kan via het telefoonnum-
mer (088) 361 13 33.



HET MAAIEN VAN BERMEN EN HET 
INSECTENNETWERK

We creëren een insectennetwerk in de gemeentelijke  
bermen, zodat insecten zich makkelijk door het landschap  
kunnen verplaatsen. 

Om de insecten een handje te helpen creëren we een insectennetwerk
Het gaat niet goed met de insectenstand in Nederland, terwijl ze juist 
ontzettend waardevol zijn. De afgelopen jaren heeft de gemeente Dantumadiel 
al een verschalingsbeheer toegepast in de bermen, waarbij het maaisel wordt 
afgevoerd. Op deze manier wordt de bodem armer, hierdoor krijgen kruiden 
en bloemen meer kans om te groeien. Kruiden en bloemen dienen als voedsel 
en schuilplaats voor insecten, waarvan ook andere dieren weer profiteren. Een 
winst voor de biodiversiteit.

Sommige bermen gaan er anders uit zien
Voor de meeste bermen zal er niet veel veranderen, alleen voor een beter 
insectennetwerk maaien wij in juni de ene kant van de weg en de andere kant 
van de weg maaien we in augustus. De berm die in juni is gemaaid zal dan 
met een hoog grasgewas de winter ingaan, zodat de insecten er in kunnen 
overwinteren. Voor de insecten is het belangrijk dat er veel variatie in vegetatie 
is en ook is het belangrijk dat er hoge vegetatie is om in te overwinteren.

Op sommige locaties wordt vaker gemaaid voor de verkeersveiligheid 
Op een aantal locaties wordt drie keer per jaar gemaaid. Dit doen we voor de 
verkeersveiligheid. 

Welke bermen bevinden zich in het insectennetwerk? 
Kijk op www.dantumadiel.frl/maaien voor meer informatie en een link naar  
de kaart.
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In het buitengebied grenzen woonpercelen vaak aan agrarische gronden. Het 
gebruik van gronden voor de woning is in de bestemmingen ‘Agrarisch’ niet 
toegestaan. Toch komt het voor dat (delen van) de aangrenzende agrarische 
percelen bij het woonperceel worden betrokken. Handhaven op al deze 
gevallen is niet uitvoerbaar en onwenselijk. Ook niet wenselijk is dat alle 
woningen een deel van het agrarische buitengebied gaan innemen. Richtlijnen 
kunnen erbij helpen wanneer meegewerkt kan worden aan uitbreidingen van 
de woonfunctie in het agrarisch gebied.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders op 24 mei 2022 
de beleidsregel ‘beoordeling vergroten woonpercelen in het buitengebied van 
de gemeente Dantumadiel 2022’ vastgesteld. Hierbij is het volgende besloten:

1. Voor het beoordelen of meegewerkt kan worden aan de procedures voor 
de uitbreidingen van woonpercelen in het buitengebied de volgende 
voorwaarden te stellen:
a. Het verkavelingspatroon van agrarische percelen mag door de 
 uitbreiding niet wijzigen.
b. Bestaande zichtlijnen naar het landschap mogen door de uitbreiding 
 niet verdwijnen.
c. De uitbreiding van het woonperceel mag niet ten koste gaan 
 van de bruikbaarheid van het restant van het perceel voor de 
 agrarische functie.
d. Voor het opnemen van bouwmogelijkheden voor gebouwen moet 
 de noodzaak worden aangetoond.
e. Uitbreiding van een woonperceel mag niet plaatsvinden op grond 
 die bestemd is als ‘Natuur’, ‘Bos’ of ‘Water’.

Met deze beleidsregel kunnen aanvragen voor het toestaan van uitbreiding 
van woonpercelen in het buitengebied worden beoordeeld. 

De complete beleidsregel met de bijbehorende beleidsnotitie kunt u inzien in 
het gemeentehuis in Damwâld. Ook zijn de stukken te vinden op de website 
van de gemeente: www.dantumadiel.frl/plannen-dantumadiel-ter-inzage. 

VASTSTELLING BELEIDSREGEL BEOORDELING 
VERGROTEN WOONPERCELEN BUITENGEBIED


