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1. RES - Resultaten systeemstudie Fryslân 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In opdracht van de bestuurlijke regiegroep RES Fryslân is onderzocht welke energie-infrastructuur onze provincie 
nodig heeft om de energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te kunnen realiseren. Deze studie heeft de titel 
‘Systeemstudie Fryslân’. De Systeemstudie Fryslân is verkennend en visievormend, geeft inzicht in de complexe 
opgave en geeft input voor het opstellen van de RES 2.0.  
Het college informeert de raad via een mededeling over de Systeemstudie Fryslân. 

2.                                  Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Zonnepaneelveld Appelscha-Hoog 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 december 2021 is het besluit op het handhavingsverzoek afgewezen. Het verzoek ging over de 
hoogte van de zonnepanelen en de breedte en de kwaliteit van de groenstrook ten westen van 
Zonnepaneelveld Appelscha-Hoog. Tegen de afwijzing is een bezwaarschrift ingediend. Het 
bezwaarschrift is voorgelegd aan de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Op 7 april 2022 heeft de 
hoorzitting plaatsgevonden. In het advies van 13 april 2022 van de commissie wordt geadviseerd het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren onder toezending van de juiste tekening. 
 
Het college heeft besloten het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren met toezending van de juiste tekening. En via een brief bezwaarmakers van 
de beslissing op het bezwaarschrift op de hoogte te stellen. 
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3.                                 Algemeen belangbesluit Bosbergtoren 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college In 2015 is gestart met de bouw van de Bosbergtoren die mogelijk werd gemaakt met een subsidie van de provincie. 
Om de exploitatie door de Coöperatie Appelscha 3.0 U.A. mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 25 februari 
2022 besloten om een ontwerp algemeen belangbesluit ter inzage te leggen en aan het college mandaat te 
verstrekken om het algemeen belangbesluit namens hem te nemen. 
 
Het college heeft namens de raad besloten de verhuur, het beheer en de exploitatie van de Bosbergtoren aan te 
wijzen als economische activiteit, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van 
de Mededingingswet. 

4.                                  Het Fonds 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten ook in 2022 leefbaarheidsinitiatieven in Ooststellingwerf te ondersteunen door uitvoering 
te geven aan Het Fonds. En daarvoor: 

1. De subsidieregeling Het Fonds 2022 vast te stellen. 
2. De indieningstermijn voor 2022 op 27 juni tot en met 22 juli 2022 vast te stellen. 
3. Het subsidieplafond voor 2022 op totaal € 145.000,- vast te stellen. Waarvan € 50.000,- voor kleine 

initiatieven en € 95.000,- voor grote initiatieven. 
4. De raad hierover informeren via een mededeling. 
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5.                                  Jaarstukken 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Dit zijn de laatste jaarstukken binnen de huidige raadsperiode. We leggen hiermee verantwoording af over de 
belangrijkste beleids- en financiële resultaten. De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 4,039 miljoen. 
Ten opzichte van de actuele begroting is het een afwijking van € 2,320 miljoen. Het positieve saldo is met name 
door incidentele voordelen ontstaan, zoals een hogere algemene uitkering en een hoger BUIG-budget vanuit het 
rijk. Het saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen van de gemeente heeft, ondanks de 
toegenomen risico’s en onzekerheden in de huidige maatschappij, voldoende omvang om de toekomstige plannen 
en de daaraan verbonden risico’s af te dekken. Het college kijkt terug op vier bewogen jaren, maar is tevreden dat 
het met een positief saldo kan afsluiten en draagt het met een goed gevoel over aan het nieuwe college. Het nieuwe 
college krijgt hiermee ruimte om in te spelen op belangrijke grote opgaven voor de komende periode. 
 
Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beslispunten uit de nota reserves en voorzieningen 2021 en 2022-2025. 
2. De totale vrijval reserves en voorzieningen 2021 van € 184.000,- vanuit de Reserve Grondexploitatie toe te 

voegen aan het rekeningresultaat 2021. 
3. De jaarstukken 2021 vast te stellen. 

 
En daarmee: 

4. Het voordelig resultaat 2021 € 4.039.000,- vast te stellen. 
5. Het voordelige resultaat toe te voegen aan de algemene reserve en dit als volgt te bestemmen: 

a. Het Fonds € 145.000,-. 
b. Coronamiddelen € 596.000,-. 
c. Algemene middelen € 3.298.000,-. 

6. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen Jaarrekeningcontrole 2021 van Hofsteenge Zeeman 
Groep. 
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6.                                  Kostenverhoging brugbediening Turfroute 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college De provincie Fryslân heeft over de vaarseizoenen 2020 en 2021 een prijsstijging doorgevoerd voor de bediening 
van de bruggen over de Turfroute. De gemeente is het niet eens met deze prijsstijging en wil ook voor komend 
seizoen verdere prijsstijgingen voorkomen. Het is daarom wenselijk afspraken te maken met de provincie. Er is 
bestuurlijk afgesproken dat de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf elk een brief sturen. Het college heeft de 
brief aan de provincie Fryslân, over de prijsstijging voor de brugbediening, vast gesteld. 

7.                                  Trillingsonderzoek Norgerweg, Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college In de gezamenlijke raadscommissievergadering op 5 april 2022 is gevraagd naar de stand van zaken omtrent de 
ervaren overlast veroorzaakt door het verkeer op de Norgerweg in Haulerwijk.  
 
Het college informeert de raad via een mededeling over het onderzoek naar de ervaren overlast door bewoners van 
de Norgerweg in Haulerwijk. 
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