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1.                                 Vaststellen subsidie 'Bibliotheek op school' 2018-2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De raad besloot op 26 september 2017 om voor de uitvoering van de Bibliotheek op School € 62.868 beschikbaar te 
stellen aan de Bibliotheek Oosterwolde voor de periode van 2018 tot en met 2020. Op 27 augustus 2020 heeft de 
gemeente binnen de hiervoor gestelde termijn een verzoek tot vaststelling van de bibliotheek ontvangen. Uit de 
aangeleverde informatie blijkt dat de Bibliotheek Oosterwolde subsidie volledig en volgens afspraak heeft besteed. 
Het college heeft de verstrekte subsidie voor het project ‘De bibliotheek op school 2018-2020’ aan de Bibliotheek 
Oosterwolde vastgesteld op € 62.868. 

2.                                 Afvalinzameling, oud papier 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten aangesloten te blijven bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en daarvoor de 
deelnemingsovereenkomst met de Stichting Papier Recycling Nederland te laten ondertekenen door de 
burgemeester. In de deelnemingsovereenkomst zijn afspraken opgenomen, die de producenten van niet-
verpakkingen van papier en karton en de inzamelaars en verwerkers van dat oud papier hebben gemaakt met de 
VNG. 

Die afspraken garanderen de gemeenten een afnamegarantie en een minimale vaste prijs voor het ingezamelde 
oud papier. Daardoor worden zij niet gehinderd door de soms grote schommelingen op de internationale 
papiermarkt.  
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3.                                 RV Jaarverslag/rekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college stemt in met de ontwerpbegroting 2022 de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en heeft besloten 
hierop geen zienswijze in te dienen. Het jaarverslag, de voorlopige jaarrekening 2020 en de oplegnotitie van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn voor kennisgeving aangenomen.  

4.                                 Verkoop ondergrond transformatorstation Industrieweg Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Liander wil een nieuw transformatorstation nabij de Industrieweg 9 in Appelscha plaatsen. Hiervoor heeft Liander 
verzocht de ondergrond te mogen kopen. Het college heeft besloten het perceel kadastraal bekend Makkinga, 
sectie C, nummer 7766 (deels) ter grootte van circa 22 m² te verkopen en in eigendom over te dragen aan Liander 
N.V. en hiermee de realisatie van een transformatorstation nabij de Industrieweg 9 te Appelscha mogelijk te maken.  
De overdracht zal plaatsvinden bij een notaris. 

5.                                 Verkoop ondergrond transformatorstation Oude Tramweg Donkerbroek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Liander wil de ondergrond van een bestaand transformatorstation aan de Oude Tramweg in Donkerbroek in 
eigendom verwerven. Het college heeft besloten het perceel kadastraal bekend Donkerbroek, sectie E, nummer 907 
(deels) ter grootte van circa 37,5 m² te verkopen en in eigendom over te dragen aan Liander N.V.. De overdracht zal 
plaatsvinden bij een notaris.  

Ook heeft het college besloten het recht van opstal te verlenen en te (doen) vestigen ten behoeve van Liander N.V. 
op een strook grond van circa 4 meter breed en circa 23 meter lang op het resterende gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend Donkerbroek, sectie E, nummer 907. 
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6.                                 Weigeren verzoek om af te wijken van een negatief welstandsadvies voor het bouwen van een woning op 
                                    het perceel Kruisweg 27 te Waskemeer 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 9 april 2021 is een verzoek ingediend om een woning in strijd met de redelijke eisen van welstand te bouwen op 
het perceel Kruisweg 27 te Waskemeer. Het bouwplan (bouwen van een woning) met daarop enkele aanpassingen 
is diverse malen voorgelegd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem. Het college heeft besloten het verzoek om 
af te wijken van een negatief welstandsadvies voor het bouwen van een woning op het perceel Kruisweg 27 te 
Waskemeer te weigeren.  

7.                                 Ontwerpbestemmingsplan Canada 4 te Elsloo 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Met de vaststelling van bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ is per abuis het bestemmingsplan ‘Canada 
4 te Elsloo’ ongedaan gemaakt. Het college heeft besloten dit te herstellen door een nieuw bestemmingsplan voor te 
bereiden. Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan 
‘Canada 4 te Elsloo’ op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen. 

8.                                 Principeverzoek Houtwal 30b5 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het starten van detailhandel op het perceel Houtwal 30b5 in 
Oosterwolde. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten 
geen medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ voor het 
starten van detailhandel op het perceel Houtwal 30b5 in Oosterwolde (kadastraal bekend als gemeente 
Oosterwolde, sectie D, nummer 1886). 
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9.                                 Principeverzoek paardenbak Dorpsstraat 80 Haule 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het aanleggen van een paardenbak achter de woning Dorpsstraat 
80 in Haule. De gevraagde paardenbak is groter dan de oppervlakte van 800 m2 die we bij woningen willen 
toegestaan. Daarom heeft het college besloten geen medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van de 
bestemmingsplannen ‘Buitengebied 2016’ en ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ voor het realiseren van een 
paardenbak groter dan 800 m2 op het perceel Dorpsstraat 80 in Haule. 

10.                               Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezel Delta Fiber Netwerk B.V 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In 2020 is de gemeente benaderd door de combinatie De Fryske Mienskip op Glas (DFM) en Delta Fiber Netwerk 
over de aanleg van glasvezel in een aantal kernen van de gemeente. Door de uitbraak van corona en het daardoor 
niet gehaalde minimale aantal aansluitingen heeft dit geen vervolg gekregen. In 2021 is DFM overgenomen door 
Delta Fiber Netwerk en is er geen sprake meer van een (gedeeltelijk) burgerinitiatief. 
 
Delta Fiber Netwerk heeft in 2021 de gemeente benaderd over de aanleg van glasvezel in de kernen en 
industrieterreinen van de volgende dorpen: Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo, Appelscha, Ravenswoud, 
Donkerbroek, Waskemeer, Haulerwijk en Haule. Hierna zijn de gesprekken over de aanlegvoorwaarden gestart en 
dit heeft geleid tot deze samenwerkingsovereenkomst. Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst 
af te sluiten met Delta Fiber Netwerk over de voorwaarden van de aanleg van glasvezel en daarvoor: 

1. In te stemmen met de voorwaarden zoals beschreven in het convenant; 
2. De grond voor de PoP’s (Point of Presence) te verkopen aan Delta Fiber Netwerk. 
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11.                              Realiseren Landelijk Moluks Monument op Lloydkade in Rotterdam 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om als gemeente bij te dragen aan het realiseren van een Landelijk Moluks Monument op 

de Lloydkade in Rotterdam en hiertoe een subsidiebedrag van € 500,00 beschikbaar te stellen aan de Stichting 

Landelijk Moluks Monument uit de post Ontwikkelingssamenwerking (62.401) uit de gemeentebegroting. 

12.                               Verzoeken uit de samenleving 

Portefeuillehouder  Esther Verhagen  

Besluit college In Nederland zijn een groot aantal themadagen en -weken vastgesteld waarbij aandacht wordt gevraagd voor een 
specifiek onderwerp binnen de samenleving. Bij een aantal van deze dagen en weken besteden we als gemeente 
aandacht aan deze thema’s via onze gebruikelijke communicatiekanalen. De gemeente krijgt meer verzoeken vanuit 
de samenleving om een statement te maken voor initiatieven die gericht zijn op ‘aandacht vragen’ voor 
maatschappelijke thema’s. Als gemeente kunnen we niet inzetten op alle initiatieven, maar bepaalde initiatieven 
geven aanleiding om toch actief op in te zetten. Zoals initiatieven die gericht zijn op thema’s waarvan wij 
zorgsignalen ontvangen en waarbij uit de data blijkt dat er een bepaalde maatschappelijke urgentie is. Het college 
heeft besloten de raad te adviseren met het raadsvoorstel dat wij als gemeente initiatieven uit de samenleving die 
gericht zijn op ‘aandacht vragen’ voor thema’s die we vanuit onze maatschappelijke opgave belangrijk vinden 
(weergegeven in de doe-agenda’s), ondersteunen door: 

1. Aandacht voor dit maatschappelijke initiatief te vragen door de gemeentelijke communicatie kanalen in te zetten, 
een vlag te hijsen ( Orange the World), of bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen in kleur te belichten. 

2. Daarvoor de volgende maatregelen te nemen: de ondersteuning van deze lokale initiatieven budget neutraal te 
organiseren, tenzij dit een thema is waarvoor binnen de doe-agenda’s middelen vrij zijn gemaakt. 
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13.                               Advies en vvgb realiseren waterstoflocatie met electrolyser op het Ecomunitypark te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 29 oktober 2019 heeft het college het principebesluit genomen medewerking te verlenen aan het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw en het gebruik van de waterstofconversiefaciliteit bij Oosterwolde. 

De initiatiefnemer van dit project, Alliander, zoekt mogelijkheden om onbalans in vraag en aanbod van elektriciteit 
gedurende de dag/nacht en in de zomer/winter door grootschalige opwek, in te passen in het elektriciteitsnet d.m.v. 
conversie van elektriciteit naar waterstof. Met het pilotproject ‘Sinnewetterstof’ wil Alliander gedurende 3 tot 5 jaar 
ervaring opdoen met de waterstofconversie van de opgewekte energie van een klein deel van het zonnepark 
Oosterwolde mts. De Boer. 

Op 29 april 2021 heeft de gemeente van het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân een 
verzoek om een verklaring van geen bedenkingen van de raad en advies van het college van burgemeester en 
wethouders inzake het realiseren van een waterstoflocatie met Electrolyser op het Ecomunitypark te Oosterwolde 
ontvangen. 

Op 29 juni wordt de gemeenteraad het besluit voorgelegd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te 
geven. Onder voorwaarde dat de verklaring van geen bedenking wordt afgegeven, geeft het college van 
burgemeester en wethouders het advies aan Gedeputeerde Staten, dat het kan instemmen met het verlenen van 
een vergunning. 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de bouw en/of het gebruik van een waterstoffaciliteit op het 
Ecomunitypark te Oosterwolde. Ook stemt het college in met het advies aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Fryslân inzake de bouw en/of het gebruik van een waterstoffaciliteit op het Ecomunitypark te Oosterwolde. 
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14.                              Verzoek actieve deelname herstelprogramma Friese biodiversiteit 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college stemt in met actieve deelname aan het herstelprogramma biodiversiteit Fryslân . 

15.                              Uitvoeringsovereenkomst stichting BIZO 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In de raadsvergadering van 20 oktober 2020 heeft de raad het volgende besloten: De Verordening op de heffing en 
de invordering van een BIZ-bijdrage en de subsidie voor de Bedrijven Investeringszone Centrum Oosterwolde 2021 
vast te stellen. Na vaststelling van de verordening heeft de wettelijk vereiste draagvlakmeting plaatsgevonden. Na 
de positieve draagvlakmeting is door de ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan de oprichting van een 
stichting. De stichting is inmiddels opgericht en heeft een bestuur. De stichting zal de subsidie gaan 
ontvangen. Het college heeft besloten uitvoeringsovereenkomst BIZO 2021 aan te gaan met stichting BIZO en de 
burgemeester mandateert wethouder Marcel Bos voor het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst. 
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16.                               Jaarstukken 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met de beslispunten uit de nota reserves en voorzieningen 2020 en 2021-2024.  
2. De totale vrijval reserves en voorzieningen 2020 van € 2.032.852 toe te voegen aan het rekeningresultaat 2020 

(is al verwerkt in het resultaat 2020). 
3. De jaarstukken 2020 vast te stellen.  
4. Het voordelig resultaat 2020 (€ 4.586.000) vast te stellen en dit resultaat volgens paragraaf bestemming 

gerealiseerd resultaat te bestemmen. 

De Jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 4,6 miljoen. We hadden een resultaat begroot van 0,7 
miljoen. Het resultaat komt hoofdzakelijk door een grote winstneming bij de grondexploitatie (ruim € 2 miljoen). 
Dit komt doordat eind 2020 nog veel bedrijventerreinen zijn verkocht en de prognose voor de komende tijd goed 
is. Daarnaast hebben we coronacompensatie ontvangen die niet volledig is besteed maar wel onderdeel uit 
maakt van het resultaat (ruim € 0,8 miljoen). Dit komt omdat een aantal rege lingen pas in 2021 worden 
uitgevoerd, maar ook doordat we in 2020 zowel rekening hebben gehouden met de meerlasten als de 
minderlasten door corona. De coronacompensatie blijft beschikbaar voor volgend jaar door resultaatbestemming. 
Daarnaast zijn er nog een aantal incidentele voordelen in 2020.  
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17.                               Recreatief fietspad Schansmeerweg Donkerbroek 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college Binnenkort wordt het verbeteren van diverse recreatieve fietspaden, d.m.v. het aanbrengen van betonverharding, op 
de markt gezet.  Het college heeft besloten de raad via een mededeling te informeren over Recreatief fietspad 
Schansmeerweg Donkerbroek. Het gaat om een mogelijke overschrijding van de investering. Reden van deze 
mogelijke overschrijding is dat het betonnen fietspad deels breder uitgevoerd wordt, zodat het fietspad 
gecombineerd met de naastgelegen zandweg uitgevoerd kan worden. Dit bevordert het gebruikersgenot en de 
bereikbaarheid van zowel het huidige fietspad als het huidige zandpad.  

18.                               Regeling voor dorpen vanuit het Coronabudget 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college Het college heeft besloten:  

1. Aan TIP Appelscha een lening te verstrekken ter voorfinanciering van € 19.500 van de uitvoering van de 
maatregelen uit het plan om de aantrekkelijkheid van het dorp te vergroten. 

2. Aan TIP Appelscha een eenmalige subsidie van € 9.500 te verstrekken en tevens vast te stellen conform de 
beschikking onder de voorwaarde dat dit wordt ingezet voor de maatregelen in het ingediende plan om de 
aantrekkelijkheid van het dorp te vergroten. In verband met de start van het seizoen z.s.m. tot uitvoering over 
te gaan. 

3. Aanvragen van andere recreatie dorpen naar aard en schaal te beoordelen en toe te kennen. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl

