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Nummer 5 – 8 februari 2022 

 
1.                                    Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Eline Kuiper is sinds 1 februari 2022 als “Specialist Burgerzaken” werkzaam bij het team Dienstverlening. Onderdeel 

van haar takenpakket is onder andere de uitvoering van werkzaamheden burgerlijke stand. Voornamelijk de wettelijk 

verplichte die onderdeel zijn van het takenpakket van het Team Dienstverlening.  

Het college heeft besloten Eline Kuiper benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Haar benoeming is voor 

de duur dat zij in dienst is van onze gemeente en werkzaamheden uitoefent bij het team Dienstverlening van de 

afdeling Klant & Organisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.                                   Afwijken artikel 15 Algemene Voorwaarden 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten BoxzPark Oosterwolde B.V. te faciliteren in de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw 

aan de Esgang in Oosterwolde. En daarvoor: 

 Toestemming, zoals bedoeld in artikel 15 van de “Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende 

zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf d.d. 24 maart 1992”, te 

verlenen om Kavel VI binnen vijf jaar na aankoop door te verkopen. 

 Aan het verlenen van de gevraagde toestemming de voorwaarde te verbinden dat verkoop binnen vijf  jaar 

alleen toegestaan is indien het een verkoop van één of meerdere (te bouwen) bedrijfsunits betreft. 
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3.                                    Verwijderen inpandige trafo op sportpark Oostenburg te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen 

Besluit college Sportpark Oostenburg is voorzien van een inpandige trafo.  Het college heeft besloten dat de inpandige trafo wordt 

verwijderd en dat de vier verenigingen op het sportpark een eigen kleinverbruikersaansluiting krijgen. En daarvoor: 

1. In te stemmen met het verzoek van s.v. Oosterwolde om onder haar regie de inpandige trafo op sportpark 

Oostenburg te Oosterwolde te laten verwijderen en er ervoor te zorgen dat de vier verenigingen een 

kleinverbruikersaansluiting krijgen. 

2. Hiervoor een eenmalige bijdrage van € 25.000,- beschikbaar te stellen en te verwerken in de 

voorjaarsrapportage 2022. 

3. De raad te informeren via een mededeling. 

4.                                    Bûtenweg 7a Elsloo Vaststelling bestemmingsplan 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de bouw van een woning tussen de woningen Bûtenweg 7 

en 8. Hiervoor in de plaats vervalt de mogelijkheid voor het vestigen van een agrarisch bedrijf op het perceel ’t West 

19 te Donkerbroek. Ook zijn in het bestemmingsplan het huidige gebruik van de woningen Bûtenweg 7 en 8 

meegenomen. Deze hadden nog een agrarische en een bedrijfsbestemming, maar worden als woonbestemming 

gebruikt. Tenslotte wordt de bestemming van het perceel Bûtenweg 9 geactualiseerd. Op dit perceel is een kantoor 

aan huis gevestigd en een bijbehorend parkeerterrein aangelegd. 

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Bûtenweg 7a Elsloo’ ongewijzigd vast te stellen. En geen 

exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
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5.                                  Herstelbesluit bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college stelt de raad voor om de opdracht in de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State van 15 december 2021 over het besluit van de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan 

Motorcrossterrein De Prikkedam uit te voeren. En daarvoor: 

1. Het besluit van 7 oktober 2019 tot vaststelling het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam te 

wijzigen. 

Door: 

2. Aan artikel 5, lid 5.4, onder 5.4.2, van de regels onder “met dien verstande dat”, na g. het volgende onderdeel 

toe te voegen: 

h) tijdens motorcrosswedstrijden het gebruik van crossmotoren die een geluidsniveau veroorzaken van meer 

dan 94 dB(A), gemeten volgens de dynamische meetmethode, niet is toegestaan. 

 En daarbij: 

    - in artikel 1, lid 1.20 en verder te vernummeren naar lid 1.21 en verder en het volgende lid toe te voegen: 

1.20. dynamische meetmethode, meetmethode waarbij het geluidsniveau van crossmotoren wordt 

vastgesteld op 7,5 meter afstand van een vol gas accelererende motor, de meetmicrofoon is geplaatst op 1,5 

meter hoogte ten opzichte van en haaks op de baan met de microfoon in de richting van de baan, waarbij de 

meterstand “slow” wordt gebruikt. 
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3. Aan artikel 5, lid 5.4, onder 5.4.2, van de regels onder “met dien verstande dat”, na h. het volgende onderdeel 

toe te voegen: 

i. het aandeel tweetaktmotoren op geen moment meer dan 50% mag bedragen van het totaal aantal 

crossmotoren dat op de motorcrossbanen rijdt. 

En: 

4. De toelichting te wijzigen zoals opgenomen in een bijlage  bij het voorstel. 

5. Dit besluit mede te delen aan de Afdeling bestuursrechtspraak, appellant in het beroep tegen het besluit van 

de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam en MSV De Prikkedam. 

  

6.                                 Principeverzoek Bûterheideveld 22 Makkinga 

Portefeuillehouder  Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het verplaatsen van de huidige woonbestemming (Bûterheideveld 

20 Makkinga) naar het naastgelegen agrarische perceel. 

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen voor het in procedure brengen van een 

bestemmingsplan waarmee de huidige woonbestemming (Bûterheideveld 20 Makkinga) zal worden verplaatst naar 

het naastgelegen agrarische perceel. En de principemedewerking te verlenen voor een termijn van twee jaar. 
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7.                                 Principeverzoek Verlaat 3 Fochteloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 8 december 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het toepassen van de ruimte voor ruimte 

regeling op het perceel Verlaat 3 in Fochteloo.  

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ voor het toevoegen van een woning op grond van de ruimte-voor-

ruimte regeling op het perceel Verlaat 3 Fochteloo, met de voorwaarde dat: 

a) Alle bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt; 

b) Het geheel zal worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing. 

En de principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

8.                                  Kadernota 2023 Recreatieschap Recreatieschap Drenthe 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college De Kadernota 2023 geeft inzicht in het beleid en de activiteiten van het Recreatieschap Drenthe. Het 

Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke 

regelingen dient op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling voor 15 april de algemene financiële en 

beleidsmatige kaders (kadernota/kaderbrief) en de voorlopige jaarrekening aan de raden te sturen. 

Het college heeft kennis genomen van de Kadernota 2023 van het Recreatieschap Drenthe. En daarvoor: 
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1. De raad te informeren over de Kadernota 2023. 

2. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen. 

9.                                 Afboeken dwangsom vanwege oninbaarheid 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de dwangsom aan een bedrijf in de gemeente af te boeken als oninbare vordering via de 

voorziening debiteuren. En de raad te informeren via een mededeling. 

10.                                Gevolgen decembercirculaire 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met een mededeling aan de raad over de gevolgen van de 

decembercirculaire 2021. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 

11.                                Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college stelt de raad voor de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid gemeente 

Ooststellingwerf te onderschrijven. En daarvoor: 

1. Voor de periode van 2022 tot en met 2025 € 500.000,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om 

maatregelen uit te voeren met als doel het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen en de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

2. In de loop van 2022 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen dat inzicht geeft in de prioritering van 

de knelpunten en de benodigde middelen om de knelpunten aan te pakken. 
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