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Gemeente Littenseradiel 

 

Verleende omgevingsvergunning uitbreiden van de bestaande ligboxenstal, bouwen van 2 sleufsilo's, e.a.   

  Weidum, Hegedyk 9 (2016044) 
 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel maken bekend dat in afwijking van het 

bestemmingsplan op 3 november jl. een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om het uitbreiden 
van de bestaande ligboxenstal en de bouw van 2 sleufsilo’s e.a. activiteiten op het perceel Hegedyk 9 te 

Weidum mogelijk te maken. 
 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft zes weken ter inzage gelegen vanaf 8 september jl. en gedurende 
deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan is, met de 
bijbehorende stukken, in te zien op het gemeentehuis (afdeling Vergunningen en Handhaving), Keatsebaen 

1 te Wommels. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur, 
woensdag eveneens van 14:00 – 16:00 uur. Het besluit is ook te raadplegen via de gemeentelijke website: 

www.littenseradiel.nl (onder Actueel, Bekendmakingen, Omgevingsvergunning) en op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is 
NL.IMRO.0140.OMGBtngbWeidmHegd9-VA01. 

 
Beroepsmogelijkheid 
Tegen dit besluit kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze. Het instellen van beroep is 

mogelijk gedurende zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit. Het beroep kunt u instellen, 

door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD te Groningen. Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. U kunt het 
beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is 

beslist. Voor meer informatie over het besluit en de beroepsmogelijkheid kunt u contact opnemen met 
mevrouw S. Mollema van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 0515 – 334474. 

 

Wommels, 30 november 2016 

  
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

Dr. J. Liemburg, burgemeester. 
Drs. J. Folkerts, secretaris. 

 


