




























































Underwerp Ferklearring fan gjin betinkings omwrâldfergunning
ferdûbeling N381 tusken Donkerbroek en
Easterwâlde

Provinsjale Steaten fan Fryslân

Nei t Iêzen fan it itstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 11 april 2017, nr. 01413294,
oangeande de ferdûbeling N381 tusken Donkerbroek en Easterwâlde.
Mei it each op kêst 2.27 fan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en kêst 6.5 fan It
Besluit Omgevingsrecht

Oerwagende dat

Sa feststeld troch Provinsjale Steaten fan
2017,

drs. A.A.M. Brok

G.W. Huisman

De ferklearring fan gjin betinkings op grûn fan kêst 6.5 lid 2
fan it Besluit omgevingsrecht allinne mar wegere wurde kin
yn it belang fan in goede romtlike oardering. De oanfraach is
net yn striid mei in goede romtlike oardering. De ferklearring
fan gun betinkings moat dërom ôfjûn wurde.

1 De sjenswizenota oangeande de omwrâldfergunning
ferdûbeling N381 fêst te stellen;

2. In ferklearring fan gjin betinkings ôf te jaan foar t
ôfwiken fan it Ynpassingsplan N381, t
bestimmingsplan Bûtengebiet 2016 fan de
gemeente Eaststellingwerf en it bestimmingsplan
Donkerbroek-West fan de gemeente
Eaststellingwerf foar de ferdûbeling fan de N381
tusken Donkerbroek en Easterwâlde.

yn harren iepen biere gearkomste fan 24 maaie

Beslute

griffier

-1/1 01413294



Gemeente Ooststellingwerf 
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en beschikking Waterwet 
 
Verleend aan: Provincie Fryslân een aanvraag om een omgevingsvergunning (Wabo), kenmerk 
2016- FUMO-0019018, en een Waterwetvergunning, kenmerk WFN1618663. 
Betreft: de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde Zuid, van een 
autoweg met 1 rijbaan met 2 rijstroken (1 x 2) naar een autoweg met 2 rijbanen met 2 rijstroken 
(2 x 2) en de waterhuishoudkundige aanpassingen in verband met de verdubbeling. 
De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 
 
Provinciale Staten van Fryslân hebben een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, 
vanwege strijd met het Provinciaal Inpassingsplan N381 en twee bestemmingsplannen van de 
gemeente Ooststellingwerf. 
Deze verklaring van geen bedenkingen is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpverklaring. 
 
Tegen de beschikking Wabo, en tegen de beschikking Waterwet kan van 13 juni t/m 24 juli 2017 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: 
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking; 
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingediend over de ontwerpbeschikking. 
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing. Dit betekent, 
dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert 
tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden meer worden 
aangevoerd. 
 
De beschikkingen liggen ter inzage van 12 juni t/m 24 juli 2017 in het: 
- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact 

opnemen);  
- Wetterskip Fryslân, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op telefonische afspraak; 
- gemeentehuis van de betreffende gemeente; 
- bij het projectbureau Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek kunt u de  
  stukken digitaal inzien. 
 
De beschikking Wabo is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Voor inlichtingen over de beschikking omgevingsrecht neemt u contact op met de FUMO, e-mail 
waboloket@fumo.nl of 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. 
 
Voor inlichtingen over de beschikking Waterwet neemt u contact op met Wetterskip Fryslân,  
e-mail info@wetterskipfryslan.nl of tel. 058-292 22 22. 
 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende 
besluit, motivering, datum en ondertekening. 

 

Beroepschriften kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

mailto:waboloket@fryslan.nl
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Gemeente Ooststellingwerf Beschikking

Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) en beschikking

Waterwet

Verleend aan: Provincie Fryslân een aanvraag om een omgevingsvergunning (Wabo), kenmerk 2016-

FUMO-0019018, en een Waterwetvergunning, kenmerk WFN1618663.

Betreft: de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde Zuid, van een autoweg met

1 rijbaan met 2 rijstroken (1 x 2) naar een autoweg met 2 rijbanen met 2 rijstroken (2 x 2) en de water-

huishoudkundige aanpassingen in verband met de verdubbeling.

De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Provinciale Staten van Fryslân hebben een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, vanwege strijd

met het Provinciaal Inpassingsplan N381 en twee bestemmingsplannen van de gemeente Ooststelling-

werf.

Deze verklaring van geen bedenkingen is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpverklaring.

 

Tegen de beschikking Wabo, en tegen de beschikking Waterwet kan van 13 juni t/m 24 juli 2017 beroep

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben inge-

diend over de ontwerpbeschikking.

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing. Dit betekent, dat de

belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het

besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

De beschikkingen liggen ter inzage van 12 juni t/m 24 juli 2017 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- Wetterskip Fryslân, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op telefonische afspraak;

- gemeentehuis van de betreffende gemeente;

- bij het projectbureau Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek kunt u de stukken

digitaal inzien.

De beschikking Wabo is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Voor inlichtingen over de beschikking omgevingsrecht neemt u contact op met de FUMO, e-mail

waboloket@fumo.nl of 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
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Voor inlichtingen over de beschikking Waterwet neemt u contact op met Wetterskip Fryslân,

e-mail info@wetterskipfryslan.nl of tel. 058-292 22 22.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit,

motivering, datum en ondertekening.

 

Beroepschriften kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.
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