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1.                                 Behoud gevelsteen Rijksmonument ‘Veenoord’ 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Tijdens de ruilverkaveling in 1819 is de herberg Veenoord gelegen tussen Oosterwolde en Appelscha 
afgebroken. Het gietijzeren jaartal ‘1891’ en de gevelsteen uit de woning met het opschrift ‘Veenoord’ zijn 
destijds opgeslagen bij de gemeente.  De huidige bewoners hebben de gemeente gevraagd of de gevelsteen zoals 
omschreven in het stuk van Hendrik Vondeling uit 1981, nog in het archief bij de gemeente aanwezig was en of ze 
daar aanspraak op konden maken. De gevelsteen bleek keurig in het archief bewaard te zijn. Het college heeft 
besloten de gevelsteen te behouden voor de toekomst en te schenken aan de eigenaar van woning Molenweg 58 te 
Oosterwolde.  

2.                                 Concept programmateksten en paragrafen jaarrekening 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college stemt in met de conceptteksten van de programma’s en paragrafen van de Jaarrekening 2021.  
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3.                                  Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Civieltechnische kunstwerken 2023-2027 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Voor het in goede en veilige staat houden van kapitaalgoederen is een MOP (Meerjaren Onderhouds Planning) een 

belangrijk onderdeel. Voor de civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers en oevervoorzieningen) is een nieuwe 

MOP opgesteld. Dit omdat de huidige MOP een looptijd heeft tot en met 2022. 

Een ingenieursbureau heeft, in opdracht van de gemeente, alle bruggen geïnspecteerd. De resultaten hiervan zijn 

vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage en de reeds beschikbare gegevens van de duikers en 

oevervoorzieningen zijn verwerkt tot de MOP 2023-2027. 

Het college heeft besloten de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Civieltechnische kunstwerken 2023-2027 vast 

te stellen en daarvoor: 

1. In te stemmen met de bijbehorende onderhoudsplanning; 

2. Kennis te nemen van de indicatieve vervangingsjaren en vervangingskosten van de bruggen; 

3. Kennis te nemen van de staat van onderhoud van de duiker/onderleider in Haulerwijk. 
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4.                                 Machtiging R. Bouma 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten de heer R. Bouma een machtiging te verstrekken voor het vertegenwoordigen van het 

college van burgemeester en wethouders in de procedure rondom de behandeling van het bezwaarschrift tegen het 

besluit om persoonsgegevens deels te wissen. 

5.                                 Reglement klachtbehandeling 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten het Reglement klachtbehandeling vast te stellen en de heer J.H.G.H. Ananias voor de 

periode tot 1 september 2022 te benoemen tot klachtenfunctionaris voor de advisering over klachten als bedoeld in 

de artikelen 60, 77, 78 en 79 van de Algemene verordening gegevensbescherming.  

6.                                   Evaluatie en voortzetting De Nuchtere Fries 

Portefeuillehouder  Esther Verhagen 

Besluit college De huidige programmaperiode van Nuchtere Fries loopt van 2018 tot en met 2021. Voor de evaluatie van Nuchtere 

Fries heeft een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie plaatsgevonden. Het evaluatierapport bevat de kwalitatieve 

evaluatie. De huidige programmaperiode van Nuchtere Fries is per 31 december 2021 afgerond. Nuchtere Fries is 

proactieve samenwerking van de Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord-Nederland, Politie en 

Koninklijke Horeca Nederland. Deze proactieve houding op alcohol- en drugspreventie is door de komst van het 
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Nationaal Preventieakkoord (NPA) omgezet tot een landelijke opdracht. Gemeenten en GGD GHOR hebben op 

nationaal niveau het NPA ondertekend. Hiermee ligt er een opdracht op gemeentelijk niveau om met het thema 

problematisch alcoholgebruik aan de slag te gaan. 

Uit de evaluatie blijkt dat een Friese provinciale aanpak op alcohol en drugspreventie nodig blijft en moet worden 

voortgezet. Het college heeft kennisgenomen van het Evaluatierapport Nuchtere Fries 2018-2021 en heeft besloten 

het adviesrapport De nuchtere Fries vast te stellen, zodat daarmee voor de komende vier opdracht wordt gegeven 

voor de herijking en uitvoering van een nieuwe programmaperiode Nuchtere Fries. 

Het college stemt verder in:  

1. Om de jaarlijkse personele inzet vanuit GGD Fryslân voor Nuchtere Fries voort te zetten; 

2. Met de provinciale coördinatie van de hotspotnalevingsonderzoeken; 

3. Met de kosten van €1.247 per jaar (2022, 2023, 2024, 2025) voor gemeente Ooststellingwerf.  
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7.                                 Oprichting Stichting Gebiedsfonds Zonnepark Oosterwolde Zuid 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Onderdeel van de besluitvorming en aanleg van zonnepark mts. De Boer te Oosterwolde was de oprichting van een 

gebiedsfonds voor de omgeving van het zonnepark. Op 15 december 2020 is door het college van B&W besloten 

om dertig adressen, zijnde de omwonenden in een straal van 500 m van het zonnepark, aan te schrijven om mee te 

denken over dit gebiedsfonds. Van begin af aan is het de bedoeling geweest dat de bewoners in de omgeving het 

fonds ging beheren. 

Van deze adressen hebben zich dertien personen aangemeld om mee te denken. Na een aantal sessies is door de 

werkgroep besloten een stichting op te richten voor het beheer van de gelden. In de werkgroep kwam duidelijk naar 

voren dat zij het liefst zelf beslissen over de gelden zonder actieve deelname van de gemeente. De werkgroep heeft 

drie personen uit hun midden aangewezen om met de notaris in gesprek te gaan over de oprichting van de stichting. 

Het college heeft kennis genomen van de oprichting van de Stichting Gebiedsfonds Zonnepark Oosterwolde Zuid en 

heeft besloten na de oprichting het bedrag van € 203.644,- over te maken op de rekening van de Stichting. Het 

college informeert de gemeenteraad met een notitie.  

8.                                 Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezel Glaspoort 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In 2020 is de gemeente Ooststellingwerf benaderd door KPN over de vervanging van het huidige telecomnetwerk 

voor een netwerk van glasvezel. In 2021 is KPN een samenwerking aangegaan met het ABP voor de aanleg van 
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glasvezel. Hierbij is er gekozen voor de werknaam Glaspoort. 

Onder de vlag Glaspoort willen KPN en het ABP na de bouwvak 2022 starten met de uitrol van het glasvezelnetwerk 

in Ooststellingwerf. Hierbij gaat het in eerste instantie om de aanleg van glasvezel in de kern van Oosterwolde 

gevolgd door de kleinere kernen van Ooststellingwerf en daarna de kern van Appelscha. Mogelijk volgen er naast 

deze projecten nog andere projecten binnen de gemeente Ooststellingwerf zoals bijvoorbeeld de industrieterreinen. 

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Glaspoort over de voorwaarden van 

de aanleg van glasvezel in Ooststellingwerf en daarvoor:  

1. In te stemmen met de voorwaarden zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst; 

2. De grond voor de PoP’s (Point of Presence) te verkopen aan Glaspoort; 

3. Burgemeester Mr. S.E. Korthuis de samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen.  

9.                               Friese bomen- en bossenstrategie 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college In het klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Afgelopen 
periode is er gewerkt aan de provinciale uitwerking hiervan, wat heeft geleid tot het eindconcept van de 
Friese bomen- en bossenstrategie. Het college heeft besloten om in te stemmen met de ambitie om te investeren in 
CO2 vastlegging door in te zetten op meer bomen, bos en andere natuur (natte natuur, zoals kwelders en 
moerassen) en daarvoor: 
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1. In te stemmen met een samenwerking tussen Friese partners (gemeenten, het Wetterskip, boeren en bos- en 
natuureigenaren). 

2. In te stemmen met de inbreng van gemeente Ooststellingwerf in de discussie over de Friese bomen- en 
bossenstrategie.  

10.                              Update representatieprotocol 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het huidige representatieprotocol is verouderd en het MT heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Het 

college heeft besloten akkoord te gaan met de aangepaste bedragen en voorwaarden voor representatie. 

11.                              Mededeling aan de raad inzake uitspraak beroep bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ 
                                   en besluit hogere waarden 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 30 juni 2020 heeft het college een besluit hogere waarden ten behoeve van het bestemmingsplan ‘woningbouw 

Herenweg te Donkerbroek’ genomen. Op diezelfde datum heeft de gemeenteraad het betreffende bestemmingsplan 

vastgesteld. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld. Op 7 januari 2022 is er een zitting geweest bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 2 maart jl. heeft de AbRvS (tussen)uitspraak gedaan in het beroep 

op beide zaken.  Het college heeft besloten in te stemmen met de mededeling aan de raad inzake de 

(tussen)uitspraak in het beroep tegen het besluit van de raad van 30 juni 2020 tot het vaststellen van het 

bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ en het beroep tegen het besluit hogere waarden van het 

college van B&W ten behoeve van dit bestemmingsplan.  
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