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Meer gemeentenieuws vindt u 
op hethogeland.nl 
of volg ons op:

COVID-19 | Ontwikkelingen 
rondom het coronavirus
De meest actuele informatie vindt u op onze 
website: hethogeland.nl/coronavirus.  Nieuwe 
ontwikkelingen delen we via onze sociale media-
kanalen. Volg ons op Facebook en Twitter

Uiteraard kunt u de gemeente altijd bellen 
met vragen: 088 – 345 88 88

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:
• Stageplaats team HRM

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

De raad vergadert
Op woensdag 7 juli a.s. vergadert de gemeenteraad 
van Het Hogeland. Raadsvergadering, aanvang 
16.30 tot 22.30 uur.

Op de agenda (onder voorbehoud):
Bespreekstukken

• Uitwerking Meicirculaire 2021
• Voorjaarsnota 2021

Raadsvergadering live volgen
De gemeenteraad vergadert fysiek. Tijdens de ver-
gadering worden de richtlijnen van het RIVM in acht 
genomen in het belang van ieders gezondheid. Dit 
betekent dat de vergadering (nog) niet voor publiek 
toegankelijk is. De vergadering is uiteraard wel live te 
volgen via raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de 
onderliggende vergaderstukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een onderwerp dat op de agen-
da staat? Dat kan! U kunt inspreken in de raadszaal 
of een bijdrage mailen. Vanwege de buitengewone 
omstandigheden wordt u verzocht zo snel mogelijk 
met de griffie contact op te nemen wanneer u wilt in-
spreken. Dit kan per mail via griffie@hethogeland.nl 
onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. 

Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op 
de website raadhethogeland.nl.

Van het college | 22 juni 2021

College roept op een naam te bedenken 
voor verbindingsweg Winsum

Het college roept inwoners van Winsum en omgeving op een 
naam te bedenken voor de nieuwe verbindingsweg aan de 
noordkant van Winsum. Ook voor de geplande spoortunnel 
wordt een naam gezocht. Ideeën kunnen tot 1 augustus worden 
ingezonden via het e-mailadres: gemeente@hethogeland.nl.
Wethouder Eltjo Dijkhuis: "De plannen voor de weg hebben we 
samen met inwoners vorm gegeven. Daarom denken we ook 
graag samen met hen na over een passende naam voor de weg 
en voor de tunnel.”

De gemeente stelt verder geen voorwaarden aan de 
naamgeving. Alleen vernoeming van nog levende personen is 
niet toegestaan.

Op dinsdag 29 juni was er een online bijeenkomst over 
de noordelijke dorpsrand van Winsum. Wethouder Eltjo 
Dijkhuis, de projectleider, een lid van de klankbordgroep 
en de aannemer waren daarbij aanwezig. De plannen 
zijn toegelicht en er konden vragen worden gesteld. De 
bijeenkomst is terug te zien op ons YouTube-kanaal via de link:  
hethogeland.nl/noordelijkedorpsrandwinsum. De nieuwe weg 
komt tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Hierdoor 
hoeft doorgaand verkeer niet meer door het centrum van 
Winsum te rijden en wordt de verkeersveiligheid vergroot.

In september vorig jaar legden wij 
de gemeenteraad voorstellen voor 
om de financiën op orde te krijgen. 
Dat was nodig omdat we anders 
tegen miljoenentekorten zouden 
oplopen. De gemeenteraad be-
sloot flinke bezuinigingen door te 
voeren en de belasting te verho-
gen. Die maatregelen zijn helaas 
niet voldoende gebleken.

Onlangs hebben wij de voorjaarsnota 
vastgesteld. Daaruit komt een tame-
lijk somber beeld naar voren. Dat beeld 
wordt vooral bepaald door de kosten voor 
de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Die stijgen nog steeds. Ook de kosten die 
wij maken voor de jeugdzorg doen dat. 
Die beide ontwikkelingen zijn moeilijk te 
sturen. Als inwoners recht op voorzienin-
gen hebben dan moeten we die verstrek-
ken. De situatie leidt er toe dat we een 
greep in onze spaarpot moeten doen. Die 
raakt steeds leger. Daardoor kunnen we 
risico’s bijna niet meer opvangen.

Onderhoud in de knel

Verder hebben we het onderhoud van 
onze wegen, bruggen, gebouwen en de 
openbare verlichting laten doorlichten. 
Gebleken is dat we daar de komende 
jaren miljoenen euro’s in moeten inves-
teren. Vooral het onderhoud van de ge-
meentelijke wegen is een zorg. Daar 
moet veel geld in gestoken worden om ze 
op orde – en veilig! – te houden. In 2022 
kunnen we het wegenonderhoud nog uit-
voeren. Voor de jaren daarna moeten op-
lossingen gevonden worden.

Onvoldoende inkomsten

Een andere punt zijn de inkomsten uit het 
werkleerbedrijf Ability. Die vallen tegen en 
drukken ook op de financiën. Maar ook op 
andere gebieden zijn er tegenvallers. We 
komen er steeds meer achter dat we van-
uit Den Haag onvoldoende inkomsten krij-
gen om Het Hogeland op een fatsoenlijke 
manier te besturen. Het Hogeland is daar-
in niet uniek: veel Nederlandse gemeen-
ten staat het water tot aan de lippen. We 
proberen de regering er op verschillende 
manieren van te overtuigen dat het zo niet 
langer kan. Dat doen we ook samen met 
andere noordelijke gemeenten.

Misschien eigen bijdrage

In het najaar behandelt de gemeenteraad 
de begroting voor 2022. Dan hopen wij 
voorstellen voor bezuinigingen te kunnen 
doen. We kunnen helaas niet uitsluiten 
dat de ondersteuning van Hogelandsters  
moet worden aangepast. We gaan moge-
lijk meer eigen bijdrage vragen van inwo-
ners die dat kunnen betalen. De gemeen-
telijke belastingen willen we ongeveer 
met de inflatie verhogen. We vinden dat 

u zo min mogelijk de dupe moet worden 
van de situatie.

Hard werken

Hoe moeilijk ook: we blijven natuurlijk 
hard werken aan een gemeente waar het 
voor iedereen goed werken, wonen en 
leven is. Waar gelijke kansen zijn voor ie-
dereen en niemand buitengesloten wordt. 
Een gemeente waar het goed onderne-
men is. Waar bezoekers graag terug ko-
men. Een duurzame, vitale gemeente die 
de toekomst met vertrouwen aan kan.

De gemeenteraad behandelt de voor-
jaarsnota op 30 juni. U kunt die live ver-
gadering volgen via raadhethogeland.
nl. De beelden kunt u daar later ook 
terugkijken. De stukken vindt u hier:  
hethogeland.nl/voorjaarsnota2021

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen. Dan treedt ook een nieuw col-
lege aan. We vinden het belangrijk dat 
raad én college genoeg armslag hebben 
om Het Hogeland goed te kunnen blijven 
besturen. Daar gaan wij het komende jaar 
flink mee aan de slag!

Voorjaarsnota | Ondanks somber beeld: 
aan de slag!

Om de cultuursector te versterken, heeft de ge-
meenteraad €161.000,- subsidie beschikbaar ge-
steld. 

De sector ligt door de coronacrisis al langere tijd stil. Samen-
werken en verbinden is voor de culturele sector meer dan ooit 
noodzakelijk om overeind te blijven. De gemeente heeft - sa-
men met de cultuursector - gekeken naar ideeën en initiatie-
ven die de sector zichtbaar maakt, versterkt én vernieuwt. Hier 
is een aparte subsidieregeling uit voortgekomen. 
 
Alleen (tijdelijke) samenwerkingsverbanden van culturele- en 

amateurkunstorganisaties komen in aanmerking voor sub-
sidie. De organisaties mogen geen winstoogmerk hebben 
en moeten gevestigd zijn in de gemeente Het Hogeland. De 
activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de versterking 
van de cultuursector. Ook moeten de activiteiten aansluiten 
bij de vier speerpunten van de Cultuurvisie: cultuur voor en 
door iedereen, verbinden, vernieuwen, culturele profilering en 
ondernemerschap.
 
Kijk voor meer informatie op: hethogeland.nl/coronavirus ‘Sub-
sidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hoge-
land 2021-2022 als gevolg van de COVID-19 crisis’

Cultuur | Subsidieregeling versterking cultuursector

Mee(r)doenregelingen | 
Meedoen Pas
De Meedoen Pas wordt met een jaar verlengd. 
Heeft u de Meedoen Pas en wilt u deze van 1 juli 
2021 tot 1 juli 2022 blijven gebruiken? Dan moet 
u de pas verlengen. Arriva stuurt u hierover een 
brief. 

Wilt u hulp bij het verlengen van de Meedoen Pas? Neem 
hierover (en voor andere vragen over openbaar vervoer) 
contact op met de OV-ambassadeurs. U kunt ze bellen 
op 0595 - 43 32 45 of ga naar www.ov-ambassadeur.nl. 
U kunt met vragen over verlengen ook Arriva bellen via  
0800 - 023 25 45. 

Heeft u een laag inkomen en gebruikt u de pas nog niet? 
Vraag deze dan aan via hogeland.nl/meerdoen. U vindt de 
pas onder het kopje ‘Gratis met de bus of trein’. Let u wel 
goed op de voorwaarden?



Colofon
Uitgave van gemeente 
Het Hogeland

Redactie en vormgeving
Redactie gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Het beeldmateriaal in deze pagina is eigendom van gemeente Het Hogeland, tenzij 
anders is vermeld. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming 
van de redactie van gemeente Het Hogeland. Gemeente Het Hogeland is niet 
aansprakelijk voor fouten en/of omissies op deze pagina.
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Werk in uitvoering

Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 8888. 

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het aanleggen van duikerelementen, Ter Laan 4 (L 
2248) (18-6-2021) • Het uitbreiden van de woning en het plaat-
sen van een dakkapel, Thedemastraat 64 (18-6-2021)
Eenrum • Het plaatsen van een kleine windmolen. Hornster-
weg 2 (23-6-2021)
Houwerzijl • Het plaatsen van een overkapping, Hoofdstraat 
14 (18-6-2021)
Leens • Het aanleggen van een rioolbuis met een duiker, Prins 
Bernhardstraat 30 (18-6-2021) • Het aanleggen van een na-
tuurvriendelijke oever, Hoornse Vaart (23-6-2021) • Een tijde-
lijke ontheffing van het bestemmingsplan voor de opslag van 
grond, (M1015) (23-6-2021)
Rasquert • Het bouwen van een aanbouw, Klapperhornster-
weg 15 (22-6-2021)
Uithuizen en Uithuizermeeden • Het afwijken van het be-
stemmingsplan voor een standplaats (23-6-2021)
Ulrum • Het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Schapenweg (23-6-2021)
Warffum • Het bouwen van een berging, Katershorn 1 (18-
6-2021) • Het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Oostervalge (23-6-2021)
Winsum • Het plaatsen van een dakkapel, Wolkammerij 1 
(20-6-2021) • Het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Obergon (23-6-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het aanbouwen van een bijkeuken en een schuur, 
Spoorlaan 42 (22-6-2021)
Baflo • Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Tinallingerweg 
1 (22-6-2021)
Kloosterburen • Het uitbreiden van de woning, Hogeweg 26 
(23-6-2021)
Lauwersoog • Het afwijken van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, Strandweg (18-6-2021)
Uithuizermeeden • Het verbouwen en herbestemmen van het 
pand, Hoofdstraat 184 (18-6-2021)
Warffum • Het vervangen van het kozijn in de voorgevel, Juf-
fer Marthastraat 1 (22-6-2021) • Het versterken van de funde-
ring, Oosterstraat 63 (24-6-2021)
Winsum • Het plaatsen van openslaande deuren, Irislaan 8 
(18-6-2021) • Het tijdelijke plaatsen van huisvesting voor een 
kinderopvang, Onderdendamsterweg 43A (22-6-2021) • Het 
plaatsen van een dakkapel, K. ter Laanstraat 10 (22-6-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Van rechtswege verleende vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning van rechtswege verleend voor:
Kloosterburen • Het wijzigen van de bestemming voor een 
deel van het terrein, Haven 32 (18-6-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Sauwerd • Het verbreden van de sloot en het realiseren van 
parkeerplaatsen, Perceel G116 verbindingssloot en oude ijs-
baan (17-6-2021)
Uithuizen • Het vervangen van een schuur, Emmaweg 50 (22-
6-2021)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Het vervolg van de vergunningen en meer 
publicaties leest u op de volgende pagina

Adorp 
Wierumerschouwsterweg, buiten bebouwde kom 
Adorp: plaatselijk gestremd op vrijdag 25 juni 2021 
en op maandag 5 juli 2021 vanwege asfaltonder-
houd. • Paddepoelsterweg: gestremd van 25 juni 
t/m 5 juli 2021

Bedum
Ludgerstraat: gestremd op dinsdag 6 juli 2021 van-
wege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De 
stremming is vanaf de kruising Coenderstraat tot 
aan de kruising Emmalaan.

Bedum-Onderdendam
Van maandag 21 juni 2021 tot vrijdag 1 oktober 
2021 is de provinciale weg N995 tussen Bedum en 
Onderdendam gestremd. De provincie Groningen 
voert groot onderhoud uit. Meer informatie: website  
groningenbereikbaar.nl.

Noordwolde
Stichtingsweg: gestremd vanaf 28 juni t/m 5 juli 
2021.

Wehe-den Hoorn
Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 3 decem-
ber 2021 is de Mernaweg tussen de Havenstraat en 
Warfhuisterweg gestremd. 

• vanaf 14 juni: stremming Havenstraat tot 
Mernaweg 27;

• vanaf 28 juni: stremming Mernaweg 27 tot 
Warfhuisterweg;

• vanaf 16 augustus: stremming Warfhuister-
weg tot Mernaweg 97.

De doorgaande route krijgt een nieuwe inrichting en 
we leggen nieuwe riolering aan. De omleidingsbor-
den geven aan waar u langs kunt. 

Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van provin-
cie Groningen) voor werkzaamheden over provinci-
ale wegen zoals de N361 en de N363.

Wij informeren u wekelijks over onderwerpen rondom af-
valinzameling. Deze week besteden we aandacht aan de 
tijden waarop we u vragen de container bij de weg, én weer 
bij huis te zetten!

Het is fijn als u de container  – op de ophaaldag – rond 07.00 uur bij de 
weg zet. Dan kunt u er zeker van zijn dat hij geleegd wordt. De avond 
ervoor alvast neerzetten? Liever niet. Als het niet anders kan, is het 
prima, zolang niemand er verder last van heeft. Geluidsoverlast in de 
late avond en vroege ochtend proberen we daarmee zoveel mogelijk 
te voorkomen. 

Bent u thuis op de ophaaldag? Als uw container is geleegd, is het fijn 
als u hem direct weer even bij uw huis zet. Voor mensen met rollators 
of rolstoelen, of blinden, is een container op de stoep een flink obsta-
kel. En bij stevige wind kan een container ineens 
omwaaien. Helpt u ook mee deze situaties te voor-
komen? Als we hier met z’n allen op letten, zorgen 
we samen voor een leefbare omgeving. 

Alle informatie over het inzamelen van afval in Het 
Hogeland vindt u op hethogeland.nl/afval

Afval | Containers: na leging weer 
bij huis 

Inwonersonderzoek | Onderzoek over service 
afgerond

Maar weet 
u niet pre-
cies wat? En 
waar u dat 
kunt doen? 
Kom dan even kijken bij het digitale 
café van Vakland Het Hogeland, op vrij-
dag 2 juli van 16:00 tot 17:00. 

Op de website van Vakland Het Hogeland  
(www.vaklandhethogeland.nl) vindt u de link 
naar het digitale café. 

Bij Vakland Het Hogeland kunt u als inwoner 
van Het Hogeland kosteloos opleidingen en cur-
sussen volgen, van moestuinieren en podcasts 
maken tot een opleiding in de zorg. Kom eens 
kijken op onze website!

Vakland Het Hogeland | 
Zou u nog graag iets 
willen leren? 

Van 26 april tot 24 mei konden inwoners uit Het Hoge-
land meedoen aan het inwonersonderzoek 2021. 1685 
Hogelandsters lieten weten wat ze van de service en 
informatievoorziening van de gemeente vinden. Ie-
dereen die heeft meegedaan: hartelijk bedankt! 

De uitkomsten van dit brede onderzoek leren ons wat we naar 
tevredenheid  doen maar vooral ook op welke punten wij nog 
moeten verbeteren. Een belangrijk verbeterpunt is bijvoorbeeld 
een snellere afhandeling van vragen/klachten van inwoners. 
Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag. Ook werken 
we aan meer zichtbaarheid. Volgend voorjaar meten we de te-
vredenheid van inwoners opnieuw.

Betrokken inwoners
Inwoners voelen zich sterk betrokken bij de gemeente. 1685 in-
woners hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. 
245 respondenten gaven aan  informatie over deelname aan het 
toekomstige inwonerspanel te willen ontvangen. Met mensen uit 
dit panel wil de gemeente verdere wensen en verbeterpunten in 
de service onderzoeken. De komende weken neemt de gemeen-
te met deze respondenten contact op. 

Onder de deelnemers zijn ook 5 Hogeland waardebonnen van 
€25,- verloot. De winnaars brengen we hiervan binnenkort op de 
hoogte. Meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek 
op hethogeland.nl 



Gemeentenieuws 

Vergunningaanvragen en -besluiten (vervolg)

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 8888. 

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Eenrum • Het plaatsen van een kleine windmolen, Hornster-
weg 2 (22-6-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergun-
ning verleend voor:
Lauwersoog • Een standplaatsvergunning voor de verkoop 
van ijs, Strandweg (23-6-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Omgevingsvergunning 
Voor het realiseren van een zonnepark op de locatie 
Westerdijkshorn achter nummer 10 en 12 (M423) in 
Bedum (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het realise-
ren van een zonnepark op de locatie Westerdijkshorn achter 
nummer 10 en 12 (M423) in Bedum. Het ontwerpbesluit heeft 
vanaf 10 september 2020 zes weken ter inzage gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf  1 juli 2021 gedurende 6 weken tijdens kantoor-

uren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, 
Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken wilt in-
zien, maakt dan een afspraak via 088 - 345 8888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
beroep instellen. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen 
bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier 
een DigiD voor nodig. U kunt het beroepschrift naar de recht-
bank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. 
Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 
150, 9700 AD Groningen. Vermeld in uw beroepsschrift: • uw 
naam en adres • het omgevingsbesluit waartegen u in beroep 
gaat • waarom u het niet eens bent met de beslissing • wat de 
beslissing volgens u moet zijn
Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met 
het beroepschrift. In elk geval: • de beslissing op het beroep-
schrift waartegen u beroep instelt of • het ontwerpbesluit en uw 
zienswijze • eventuele documenten waarmee u uw standpunt 
kunt onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een be-
roepschrift griffierechten verschuldigd bent. Een beroepschrift 
schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u 
een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling 
van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

Omgevingsvergunning 
Voor het brandveilig gebruik van een kinderopvang aan 
de Westervalge 18  Warffum (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het brand-
veilig gebruik van een kinderopvang aan de Westervalge 18 
in Warffum. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 13 mei 2021 zes 
weken ter inzage gelegen.
Inzien Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 
juli 2021 gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 
70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken wilt inzien, maakt dan 
een afspraak via 088 - 345 8888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
beroep instellen. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen 
bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier 
een DigiD voor nodig. U kunt het beroepschrift naar de recht-
bank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. 
Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 
150, 9700 AD Groningen. Vermeld in uw beroepsschrift: • uw 
naam en adres • het omgevingsbesluit waartegen u in beroep 
gaat • waarom u het niet eens bent met de beslissing • wat de 
beslissing volgens u moet zijn
Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met 
het beroepschrift. In elk geval: • de beslissing op het bezwaar-
schrift waartegen u beroep instelt of • het ontwerpbesluit en uw 
zienswijze • eventuele documenten waarmee u uw standpunt 
kunt onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een be-
roepschrift griffierechten verschuldigd bent. Een beroepschrift 
schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u 
een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling 
van dit verzoek moet u griffierechten betalen.
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