
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en uitvoeringsbesluit dijkversterking 
Waddenzeedijk Friese Kust 

ONDERWERP  
Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben bij besluit van 2 juni 2015 goedkeuring verleend aan 
het projectplan dijkversterking Waddenzeedijk Friese Kust, zoals op 26 mei 2015 is vastgesteld door 
het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Deze dijkversterking is nodig omdat de Waddenzeedijk 
tussen Zwarte Haan en Lauwersoog over  een lengte van 13,15 km niet aan de wettelijke 
veiligheidsnorm voldoet.  

PROCEDURE  
GS van Fryslân zijn op grond van de Waterwet belast met de gecoördineerde voorbereiding, 
waaronder gelijktijdige terinzagelegging van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan. 
Het gaat in dit geval om een Vergunning Natuurbeschermingswet 1998.  
 
De stukken hebben in ontwerp van 20 december 2014 tot en met 8 februari 2015 ter inzage gelegen. 
Omdat er geen zienswijzen zijn  ingebracht zijn ze ongewijzigd vastgesteld. 
 
INZAGE 
Van 8 juni tot 20 juli 2015 liggen het provinciale goedkeuringsbesluit, het projectplan en de 
Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 op de volgende plaatsen ter inzage:  
1. het provinciehuis (graag van tevoren contact opnemen);  
2. het waterschapsgebouw Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, Leeuwarden; 
3. Gemeentehuis het Bildt, Van Harenstraat 47, 9076 BT St.-Annaparochie; 
4. Gemeentehuis Ferwerderadeel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert; 
5. Gemeentehuis Dongeradeel, Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum. 
 
BEROEP  
Beroep kan tot 20 juli 2015 door belanghebbenden worden ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring 
van het vastgestelde projectplan en tegen de Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 wanneer:  
• zij tijdens de terinzagelegging van ontwerpprojectplan en ontwerpbesluiten een zienswijze hebben 
ingediend;  
• zij redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen. 
 
Het beroepschrift moet worden ingediend bij:  
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag  
 
Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; 
d. de gronden van het bezwaar of beroep. 
 
Het projectplan en de uitvoeringsbesluiten vallen onder de Crisis -en herstelwet en het Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift 
moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 
aangevuld.  
 
Diegene die beroep instelt kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een 
voorlopige voorziening is verzocht wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 
Voor het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. 
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