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1.                                 Principeverzoek Dorpsstraat 89 in Haule 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Op 7 januari 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een caravanstalling op het 
perceel Dorpsstraat 89 in Haule. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het 
college heeft op 23 maart 2021 besloten hier voor de duur van twee jaar in principe medewerking aan te verlenen. 

2.                                 Verzoek benoemen leden raad van toezicht Stichting Comprix 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college van B&W van Ooststellingwerf adviseert de gemeenteraad om de heer Joost Visser formeel te 
benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Comprix. Tevens verzoekt het college de gemeenteraad 
om mevrouw Nine Nooter te benoemen voor een tweede termijn als lid van de raad van toezicht van Stichting 
Comprix. 

3.                                 Omgevingsvergunning wijzigen gebruik Vaart Nz 62 in Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 14 januari 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van het gebruik op het 
perceel Vaart Nz 62 in Appelscha naar Wonen waarbij het aantal woningen gelijk blijft (één woning). Het college 
heeft op 23 maart 2021 besloten hier een omgevingsvergunning voor af te willen geven. 
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4.                                 Raadsmededeling uitwerking scenario’s Biosintrum 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft in 2020 opdracht gekregen van de raad om voor de exploitatie van het Biosintrum een viertal 
scenario’s uit te werken. In de notitie “Het Biosintrum en haar toekomst” zijn de vier scenario’s uitgewerkt. In oktober 
werd een vijfde scenario geopperd door een stakeholder. Dit scenario is niet nader uitgewerkt. 
 
De gemeente wacht nog op een reactie van de Belastingdienst over een onduidelijkheid rond de BTW. Dit kan 
invloed hebben op de financiële gevolgen van de scenario’s. Daarom kan de besluitvorming pas plaatsvinden nadat 
de Belastingdienst duidelijkheid heeft gegeven. 

5.                                 Octagoon Bovenweg 31 Nijeberkoop: principeverzoek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college Het college is verzocht om mee te werken aan de procedure om een appartementencomplex met 16 appartementen 
te ontwikkelen waar personen kunnen wonen met gezondheidsklachten die zij wijten aan overgevoeligheid voor 
elektromagnetische velden. Het appartementencomplex is beoogd aan de Bovenweg 31 in Nijeberkoop waarbij de 
bestaande agrarische bijgebouwen zou worden verwijderd. Het college besluit in principe geen medewerking te 
verlenen aan dit initiatief. 

6.                                  Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het doel van de adviesraad is om inwoners actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid 
binnen het sociaal domein; te functioneren als klankbordgroep voor zowel inwoners als college; en om een brug te 
vormen tussen inwoners en de gemeente Ooststellingwerf. Elk jaar evalueert de adviesraad middels het jaarverslag 
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haar werkzaamheden. Met dit jaarverslag heeft de adviesraad haar werkzaamheden geëvalueerd over 2020. Het 
verslag wordt voor kennisgeving aangeboden aan het college van B&W. 

7.                                 Rapportage MEE onafhankelijke cliëntondersteuning 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Wij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) aan inwoners bij de toegang tot de Wmo en Jeugdwet. Dat is 
wettelijk verplicht. Stichting MEE voert dat voor ons uit. MEE brengt nu (voor het eerst) een rapportage uit over de 
uitvoering van de OCO over 2020. 

8.                                 Principeverzoek bovenwoning Wolvegasterweg 2A in Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Voor de Wolvegasterweg 2A is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een woning op de eerste 
verdieping boven de daar gevestigde bedrijven. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden 
gevolgd. Het college heeft besloten hier voor de duur van twee jaar in principe medewerking aan te verlenen. 

9.                                  Principeverzoek Quadoelenweg 6-7 te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnen gekomen voor het transformeren van leegstaande kantoorruimte naar twee 
levensloopbestendige huurwoningen aan de Quadoelenweg 6-7 in Oosterwolde. Om dit mogelijk te maken moet 
een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Wij adviseren u hier voor de duur van twee jaar in principe medewerking 
aan te verlenen. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 

 

 
 

 

10.                                Ontwerpbestemmingsplan Muldersweg 3 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college besluit dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Muldersweg 3, Appelscha’ ter inzage wordt gelegd. Het 
bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het gecombineerde agrarische/ loon- en grondverzetbedrijf mogelijk. 
Het plan zal vanaf 2 april 2021 tot en met 13 mei 2021 ter inzage liggen. 

11.                                Principeverzoek Vaart Nz 80 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 1 januari 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een bijgebouw op het perceel 
Vaart Nz 80 in Appelscha. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college 
heeft op 23 maart 2021 besloten hier voor de duur van twee jaar in principe medewerking aan te verlenen. 

12.                                Vaststellen uniform VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college In samenwerking tussen de FUMO en de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO is 
uniform beleid opgesteld voor de uitvoering van de basistaken op het gebied van de vergunningverlening, toezicht 
en handhaving omgevingsrecht (VTH), door de FUMO. Het college heeft het uniforme VTH-beleid voor de 
Basistaken vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan een wettelijke verplichting. 
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