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Werk in bos Vledderlanden
uitgesteld
De werkzaamheden in het bos aan de Vledderlanden in Vledder (in de volksmond ook wel ‘Kokse bos’ genoemd) zijn uitgesteld tot na het broedseizoen
(15 maart tot en met 15 juli). Dat betekent dat de bosgroep Noord-Oost Nederland na 15 juli 2017 begint met het kappen van de essen in het bos en rondom
de poel aan het Vledderlandenpad. Het is momenteel, door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen weken, te nat om de werkzaamheden uit te voeren en daardoor zou er bij werkzaamheden veel schade ontstaan in het bos.

Snoeiafval en compost
Inwoners van Westerveld kunnen een aantal weken op donderdag- en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het afvalbrengstation
in Havelte. Normaalgesproken moet voor het storten van snoeiafval betaald
worden. Het gaat nog om de volgende ochtenden: donderdag 16 maart en
vrijdag 17 maart, donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart, donderdag 30
maart en vrijdag 31 maart.
Spelregels: het afvalbrengstation is op deze data extra geopend van 08.30
tot 11.30 uur uitsluitend voor het innemen van snoeiafval (takken).
Brengers van snoeiafval moeten in bezit zijn van een toegangspas van het
afvalbrengstation en deze ter plaatse tonen. Alleen snoeihout kan tijdens de
speciale actie gratis gestort worden (en geen ander (groen)afval).
GRATIS COMPOST
De gemeente doet weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent dat
ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen. Voor ieder huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar. Inwoners kunnen
de gratis compost ophalen bij het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg 19
in Havelte op: vrijdagmiddag 24 maart 2017 tussen 12.30 uur en 16.00 uur en
zaterdagochtend 25 maart 2017 tussen 8.30 uur en 12.00 uur.
Spelregels: de gratis compost kan alleen gehaald worden wanneer men in
bezit is van een toegangspas van het afvalbrengstation van gemeente Westerveld. Per auto (met aanhangwagen) één toegangspas. Ook geldt: op = op.

Zonnelening
Gemeente Westerveld en provincie Drenthe bieden ook in 2017 de zonnelening aan. De pot waaruit de leningen verstrekt worden is weer gevuld! De
gemeente stelt € 250.000,- beschikbaar en de provincie Drenthe € 234.000,-.
Voor Westerveld betekent dit, dat er voor 2017 een bedrag van € 484.000,beschikbaar is voor zonneleningen. Voor de zonnelening 2017 gelden de
volgende voorwaarden:
• het is een lening voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen of een
zonneboiler
• het te lenen bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 7.500,- (inclusief
btw)
• het actuele rentepercentage is 1,6%. Het rentepercentage wordt definitief
vastgesteld op het moment dat de definitieve aanvraag is binnengekomen
bij SNN
• de looptijd is 10 jaar en de rente is vast
• de lener mag elk moment boetevrij aflossen
• per woning is maximaal 1 zonnelening af te sluiten
• de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
• de aanvraag moet minimaal 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden
ingediend zijn
• aanvrager kan geen lening krijgen voor kosten van maatregelen waarvoor
al verplichtingen zijn aangegaan voordat de aanvraag ontvangen is. De aanvrager dient de offerte van de uitvoerder van de werkzaamheden dus pas te
tekenen nadat de aanvraag definitief is goedgekeurd door SNN.

Meer informatie en aanvragen
Inwoners die geïnteresseerd zijn in de zonnelening en nog vragen hebben
kunnen terecht bij het Drents Energieloket, op dinsdag en vrijdag van 9.00 uur
tot 13.00 uur, tel. 085-7920158 of kijk op www.ZonZoektDrent.nl
Via de site van SNN (www.snn.eu/zonnelening) vraagt u de lening digitaal aan.
De aanvraag wordt getoetst door SVn.

Ruimtelijke ordening
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN LHEEBROEK 18 TE DWINGELOO
Burgemeester &wethouders van Westerveld maken bekend zij in haar vergadering van 31 januari 2017 het wijzigingsplan ‘Lheebroek 18 te Dwingeloo’,
met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhebroek18DGL-0002 ongewijzigd
ten opzichte van het ontwerp heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening. Het wijzigingsplan is opgesteld om de splitsing van de woonboerderij in
drie wooneenheden planologisch mogelijk te maken.
Ter inzage: het wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunnen met ingang
van 16 maart 2017 tot en met 26 april 2017 op afspraak digitaal worden
ingezien in het gemeentehuis van Diever. Hiervoor kunt u bij de gemeente
een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het
desbetreffende zaaknummer 182166 daarbij te vermelden. Het plan is ook te
raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep: gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te hebben
gemaakt. Beroep kan worden ingesteld door een beroepschrift te richten
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.
Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige
voorziening.
Inwerkingtreding: ingevolge artikel 3.9a, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN EGGINKSTRAAT 33 TE UFFELTE
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, maken Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Westerveld bekend dat met ingang van 16 maart 2017 tot
en met 26 april 2017 voor een ieder ter inzage ligt, het ‘ontwerp-wijzigingsplan Egginkstraat 33 te Uffelte’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPEgg
inkstr33Uf-0001.
Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van een tweede woning op
het perceel middels de toevoeging van de functieaanduiding ‘specifieke vorm
van wonen – twee woningen’.
Ter inzage: van 16 maart tot en met 26 april 2017. Het ontwerpwijzigingsplan is gedurende de terinzagetermijn op afspraak digitaal in te zien in het
gemeentehuis in Diever. Hiervoor kan bij de gemeente een afspraak worden
gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Wilt u bij het maken van de afspraak
zaaknummer 182251 vermelden? Het plan met bijbehorende stukken kan ook
geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze: gedurende de terinzagetermijn kan een ieder een schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze
dient geadresseerd te worden aan het college van B&W van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Van de mondeling
ingebrachte zienswijze wordt een verslag opgemaakt.
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Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
21 maart, 4 en 18 april tot 19.00 uur
Let op! Voor de volgende onderwerpen
kunt u uitsluitend op afspraak terecht:
burgerlijke stand (geboorteaangifte,
erkenning ongeboren vrucht), informatie
over bouwmogelijkheden en
bestemmingsplannen, het inzien van
aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. U kunt ook een afspraak
maken voor een overleg tijdens een
avondopenstelling.
Meldingen Openbare Ruimte
Deze kunt u via website en algemeen telefoonnummer doorgeven. Buiten kantooruren, alleen in zeer dringende gevallen, ook
via: 06 – 55 76 30 37.
IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.
Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.
Afvalinzameling
Voor vragen of opmerkingen over de
afvalinzameling kunt u contact opnemen
met het ROVA Klantcontactcentrum,
tel. 038 - 427 37 77,
e-mail klantenservice@rova.nl

Tentoonstelling
In de publiekshal van het
gemeentehuis exposeren

Frans
van den Brink
en
Margriet
Steenbergen
hun werk. De heer Van den Brink
maakt gebruikskeramiek en
mevrouw Steenbergen schilderijen.
Beide exposanten wonen en werken
in Dwingeloo. De tentoonstelling
in het gemeentehuis is vrij te
bezoeken tijdens de reguliere
openingstijden.

Bekendmakingen
EVENEMENTENVERGUNNING
Verleend
• Kroamschudden bij St Holtinger Schaapskudde bij de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte op 17 april 2017, zaaknummer 190209
• Off the Road recreatietoerrit in deel van de gemeente Westerveld op 2 april 2017, zaaknummer 188682
MELDINGEN
• Incidentele festiviteit bij Fletcher Hotel-restaurant De Borken in
Dwingeloo op 1 april 2017, zaaknummer 190247
• Huis-aan-huisactie met potplanten en bloemen in Havelte, Uffelte, Darp, Busselte en Veendijk door de Protestantse Gemeente Havelte van 18 tot en met 22 april 2017, zaaknummer 191367

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Darp, Van Helomaweg 35, 7973 JC, aanleg, uitweg, ontvangst
datum 03-03-2017, zaaknummer 191361
• Dwingeloo, Lhee 68, 7991 PJ, kappen, 1 kastanje, ontvangstdatum 01-03-2017, zaaknummer 191079
• Havelte, Rijksweg NZ 12, 7971 CX, kappen, 1 eik, ontvangstdatum 27-02-2017,zaaknummer 190943
• Nijensleek, thv Schoolweg 4, 8383 EL, kappen, 1 lindeboom,
ontvangstdatum 01-03-2017, zaaknummer 191081
• Uffelte, Dorpsstraat 27, 7975 AN, kappen, 1 lindeboom, ontvangstdatum 27-02-2017, zaaknummer 190901
• Uffelte, Schoolstraat 42, 7975 AC, kappen, 1 kastanje, ontvangstdatum 03-03-2017, zaaknummer 191406
• Vledder, Reeweg 3, 8381 GA, kappen, 1 es, ontvangstdatum
01-03-2017, zaaknummer 191068
• Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 6a, 8384 GH,
bouwen, koloniewoning, ontvangstdatum 02-03-2017,

zaaknummer 191290
• Wilhelminaoord, Vaartweg 6, 8384 EH, bouwen, koloniewoning, ontvangstdatum 03-03-2017, zaaknummer 191382
Verleend regulier
• Darp, Ruiterweg 5, 7973 JS, bouwen, aanpassing woning (gevelwijziging kozijnen), verzenddatum 07-03-2016, zaaknummer
184330
• Dwingeloo, Heuvelenweg 8, 7991 CK, bouwen, aanpassen
entree en intern verbouwen, verzenddatum 07-03-2017, zaaknummer 186041
• Dwingeloo, Vorrelvenen 1, 7991 TP, kappen 1 eik en 1 abeel,
verzenddatum 14-03-2017, zaaknummer 187806
• Havelte, Konijnenbergen 36, 7971 PM, kappen 3 eiken, verzenddatum 14-03-2017, zaaknummer 186981
• Havelte, Kosterijstraat 17, 7971 CK, bouwen, vergroten woning,
verzenddatum 08-2017, zaaknummer 190024
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• Havelterberg, Bisschopsbergweg 28, 7974 HD, bouwen en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening, erker, verzenddatum
17-03-2017, zaaknummer 183790
• Nijensleek, Schoolweg 5, 8383 EL, kappen 2 esdoorn, 3 eiken
en 1 acacia, verzenddatum 14-03-2017, zaaknummer 187261
• Uffelte, Linden Erven (bouwnr. 13), bouwen, woonhuis, 7975 AV,
verzenddatum 07-03-2017, zaaknummer 184775
• Wapserveen, W. Dassenstraat 9, 8351 GG, bouwen, opbouw op
garage, verzenddatum 08-03-2017, zaaknummer 189989
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• Wateren, Wateren 28, 8438 SB, bouwen en handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening, ver- en aanbouwen woning, verzenddatum 14-03-2017, zaaknummer 184392
Wijziging omgevingsvergunning, artikel 6.19 Algemene wet
bestuursrecht
Op 19 juli 2016 (verzonden 2 augustus 2016) heeft het college
een omgevingsvergunning uitgebreid verleend aan VoestenKamp b.v. voor de uitbreiding van het varkensbedrijf aan Polderweg 1 in Nijensleek (zaaknummer. 146220). Tegen dit besluit zijn
twee beroepschriften ingediend. De inhoud van de ingediende

beroepen hebben aanleiding gegeven de omgevingsvergunning op twee punten aan te passen. Dit is mogelijk tijdens de
beroepsprocedure via artikel 6.19 Awb. Het college heeft ter
verbetering van het besluit en tegemoetkomend aan beide
beroepschriften het besluit van 19 juli 2016 als volgt te wijzigen.
Ter verbetering van de milieusituatie en tegemoetkomend aan
de beroepschriften worden twee milieuvoorschriften toegevoegd ten aanzien van de te plaatsen ventilatoren. De voorwaarden ten aanzien van dat het vrachtverkeer/bouwverkeer uitsluitend via de Polderweg verloopt, vervallen. Voor het overige blijft
het oorspronkelijke besluit van 19 juli 2016 in stand.
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