
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  20 juli 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 
omgevingsvergunning
n  Damwâld
• aan de Koarndyk, het aanbrengen van 

verharding (aanvraag is ontvangen op 
6 juli 2022).

• Master Klokwei 52, het bouwen van 
een schuur (legalisatie) (aanvraag is 
ontvangen op 8 juli 2022).

n  Feanwâlden
• Haadstrjitte 26, het realiseren van vijf 

appartementen (aanvraag is ontvangen 
op 7 juli 2022).

n  Wâlterswâld
• Foarwei 35, het verbouwen van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 8 juli 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
De beslistermijn van de navolgende aan-
vraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 
6 weken. Het betreft de aanvragen:
n  Damwâld
• perceel naast Mûnewei 16, het bouwen 

van acht appartementen  (brief 
verlenging is verstuurd op 14 juli 2022).

• Willemstrjitte 60, het realiseren van een 
aanbouw (brief verlenging is verstuurd 
op 15 juli 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Damwâld
• Schwartzenbergstrjitte 10, het dempen 

van de sloot en plaatsen van een duiker  
(besluit is verzonden op 12 juli 2022).

• Romkeloane 7, het realiseren van een 
aanbouw met slaapkamer en badkamer 
(besluit is verzonden op 14 juli 2022).

n  De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 29, het uitbreiden 

van de woning (besluit is verzonden op 
13 juli 2022).

• Foarstrjitte 49, het bouwen van een 
nieuwe supermarkt (besluit is verzonden 
op 14 juli 2022).

n   Diverse locaties in de gemeente Dan-
tumadiel

• Mr. P.T. van der Herbergloane te 
Damwâld, Falkenawei t.o. nr. 4 en 
8 te Feanwâlden, Eintemastrjitte te 
Damwâld, Uilke Reitseswei te Damwâld, 
Camstrastrjitte te Damwâld, het kappen 
van bomen (besluit is verzonden op  
14 juli 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.

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 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 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 
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 (0519) 29 88 88.

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, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen 
subsidie aanvragen voor een project wat bijdraagt aan de doelstellingen van 
één van de programma’s van deze Versnellingsagenda. Deze programma’s 
zijn Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale 
samenwerking en marketing.

Deze ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 
2021-2’ wordt opengesteld van 20 september t/m 31 oktober 2022. De 
subsidieplafonds voor het aanvragen van subsidie van meer dan € 25.000,- 
voor deze openstelling zijn 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 20 september t/m 31 oktober 
worden ingediend, worden beoordeeld en gerangschikt. De best beoordeelde 
projecten komen het eerst voor subsidie in aanmerking, totdat het subsidie-
plafond voor het betreffende programma is bereikt. Meer informatie over de 
Versnellingsagenda en deze subsidieregeling staat op: 
www.dantumadiel.frl/versnellingsagenda-noordoost-fryslan.

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

 VOOR JEZELF BEGINNEN? 
Meld je aan voor de Ondernemersschool!

Wil jij je eigen bedrijf beginnen? Heb je hier al ideeën over maar weet je niet 
goed hoe je het aan moet pakken? Wie weet biedt de Ondernemersschool 
dé oplossing.

VOOR WIE?
• Startende ondernemers die minder dan 1 jaar werkzaam zijn.
• Je hebt wel al een bedrijfsidee, maar nog geen ondernemingsplan op 

papier staan. 

START EN LOCATIE
De start: maandagavond 5 september, 19.00-22.00 uur, 10 bijeenkomsten. 
Locatie: Molkfabryk Burgum, Burgumerdaam 28, 9251 GD Burgum

MEER INFORMATIE?
Aanmelden voor de Ondernemersschool? Of wil je meer weten over het les-
programma of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ingrid Vellinga, 
bedrijvencontactfunctionaris via: i.vellinga@noardeast-fryslan.nl. Of kijk op 
www.dantumadiel.frl.

Vergunningsvrije aanvraag 
omgevingsvergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeen-
te omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat 
betekent dat je zonder een omgevings-
vergunning de werkzaamheden mag 
uitvoeren. Het betreft de navolgende 
aanvraag:
n  De Falom
• Haadwei 21, het bouwen van een 

overkapping met zonnepanelen.

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

Verleende standplaatsvergunning
n  Damwâld
• nabij het winkelcentrum, het innemen 

van een standplaats voor de verkoop 
van oliebollen, appelflappen en 
luxebollen van 1 december 2022 
tot en met 31 december 2022 elke 
maandag tot en met zaterdag (besluit is 
verzonden op 14 juli 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
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  Damwâld
• Trekwei 8 b, het plaatsen van een 

wagenberging.

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



  

Onderstaande aandachtspunten gelden alleen voor bestemmingsplannen. Veel 
plannen kunnen ook via een omgevingsvergunning* worden afgehandeld, daarvoor 
verandert eigenlijk niets.
• Door de Omgevingswet* die per 1 januari 2023 waarschijnlijk ingaat, moeten 

gemeenten vanaf 1 januari werken met het omgevingsplan* in plaats van 
bestemmingsplannen*. 

• Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht, waarbij er 
vanaf 1 oktober 2022 geen bestemmingsplannen meer in behandeling kunnen 
worden genomen. 

• Wilt u nog wel in aanmerking komen voor een bestemmingsplan, lever dan in 
ieder geval voor 1 oktober uw plan, het aanvraagformulier en de noodzakelijke 
onderzoeken compleet in. 

• Wij doen dan ons uiterste best om het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk  
31 december 2022 ter inzage te leggen. Dan hoeft het bestemmingsplan 
namelijk niet te worden omgebouwd naar een omgevingsplan. Dat is in uw 
voordeel, want het ombouwen kost tijd. Hoeveel tijd, dat weten gemeenten  
op dit moment helaas nog niet. Er is nog veel onzeker.

• Ook als u voldoet aan bovenstaande punten, kunnen we helaas niet garanderen 
dat het nog met een bestemmingsplan lukt. Wat zeker helpt is: 
- uw plan is niet heel complex*; 
- u heeft al een positieve beoordeling van de gemeente ontvangen.

Heeft u vragen over uw situatie? 
Neem dan contact op met uw zaakbehandelaar of vraag naar een aanspreekpunt 
bestemmingsplanstop; tijdens werkuren te bereiken via (0519) 29 88 88.

LET OP: PER 1 OKTOBER MOET DE GEMEENTE TOEWERKEN VAN BESTEMMINGSPLANNEN 
              NAAR OMGEVINGSPLAN! 

OMGEVINGSWET ... 
bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving 

BESTEMMINGSPLAN is een.. 
plan dat bepaalt wat je op een bepaalde plek mag doen en/of bouwen.

OMGEVINGSPLAN is een.. 
plan met een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan met 
algemenere regels voor de fysieke leefomgeving.

OMGEVINGSVERGUNNING is een.. 
gericht besluit (toestemming) om iets te mogen doen en/of bouwen.

COMPLEXE 
ONTWIKKELING 
als uw plan een 
behoorlijke impact heeft
op mens, milieu, gebied 
of als het om een 
bijzondere situatie gaat.

MEER WETEN OVER DE OMGEVINGSWET? 
Kijk op www.dantumadiel.frl/omgevingswet

*
*
*

*
*

MAAIEN VAN  
BERMEN IS GESTART

Ook heeft de gemeente zich  
aangesloten bij het provinciale 
insectennetwerk Friesland. 

Meer info www.dantumadiel.frl/maaien


