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1.                                      BREEAM certificaat geen voorwaarde provinciale subsidie Biosintrum 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de commissievergadering Ruimte van 10 maart 2020 heeft de portefeuillehouder meegedeeld dat de BREEAM-certificering 
van het Biosintrum een voorwaarde is voor de provinciale subsidie. De portefeuillehouder wil deze uitspraak graag zo snel 
mogelijk rechtzetten, want dit is niet het geval. Omdat het Businessplan Biosintrum (vastgesteld door de gemeenteraad op 27 
september 2016) deel uitmaakt van de subsidie-aanvraag bij de provincie, is recent per abuis opgevat dat de BREEAM- 
certificering een noodzakelijke voorwaarde is voor genoemde provinciale subsidie. Het college verstuurt de mededeling aan de 
raad.  

 

 
 
 
2.                                      Inspraakreactie Ontwerp Programma van Eisen Openbaar Vervoer Concessie Fryslan 2022-2032 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het Ontwerp Programma van Eisen Aanbesteding Openbaar Vervoer Concessie Fryslân 2022-2032 ligt er inzage voor 
zienswijzen van 4 februari 2020 tot 17 maart 2020. De gemeente Ooststellingwerf heeft een inspraakreactie ingediend. 
Uitgangspunt van de inspraakreactie is een goed, veilig, snel en fijnmazig openbaar vervoernetwerk waarbij de belangen van de 
inwoners van de gemeente Ooststellingwerf voorop staan. Het college stemt in met de inspraakreactie op het Ontwerp 
Programma van Eisen Openbaar Vervoer Concessie Fryslân 2022-2032 en stuurt een afschrift naar de raad.  
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3.                                      Last onder dwangsom Prikkedam 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 november 2016 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau 
tijdens trainingen op motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. In het voorjaar en de zomer van 
2018 en in februari 2019 zijn er controles op de last onder dwangsom uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het volledig 
verbeuren van de dwangsommen.   
Op 7 mei 2019 is, opvolgend aan de last onder dwangsom van 8 november 2016 een last onder dwangsom opgelegd. In de 
trainingen van 17 juli 2019 en 11 augustus 2019 is de voorgeschreven maximale geluidsniveau overschreden en 
dientengevolge twee keer een dwangsom verbeurd. Op 10 maart 2020 heeft het college het besluit tot invorderen van beide 
dwangsommen aan overtreder kenbaar gemaakt.  
Met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan de Prikkedam en daarmee het toezicht- en handhavingsplan op 17 januari 
2020 zijn de geluidsnormen en is de wijze van meten gewijzigd. De grondslag van de door het college vastgestelde last onder 
dwangsom van 7 mei moet daarom worden gewijzigd.Het college heeft besloten om de gewijzigde last onder dwangsom vast 
te stellen. 

4.                                      Toekennen eenmalige subsidie aan stichting ‘De Kortsluiting’ voor activiteiten in 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds 2018 is Stichting de Kortsluiting in onze gemeente actief met het organiseren van verschillende activiteiten op het gebied 
van muziek, sport, kunst en cultuur. ‘De Kortsluiting’ heeft voor 2020 een activiteitenplan en begroting opgesteld. Bij de 
ontwikkeling van activiteiten zoekt ‘De Kortsluiting’ verbinding met verschillende lokale organisaties zoals: Kunst & COO, 
Kunstwerf, Scala, buurtverenigingen, lokale ondernemers (Oosterwolde Promotion), diverse verenigingen 
(b.v. Scouting en sportverenigingen), buurtsportcoaches, scholen enz. Het college verleent aan de stichting ‘De Kortsluiting’ een 
éénmalige subsidie van € 5.000 voor de uitvoering van activiteiten in 2020 en bekostigt dit uit het budget Kunst en Cultuur / 
incidentele initiatieven in 2020. Daarnaast stelt het college de stichting hiervan op de hoogte met een brief, waarin we expliciet 
opnemen dat de stichting geen rechten kan ontlenen aan deze subsidietoekenning wat betreft subsidie in één of meer volgende 
jaren. 
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5.                                      Kadernota 2021 Recreatieschap Drenthe 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college 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 Recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling van alle Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf. 
De kadernota is voor het Recreatieschap het eerste document in de jaarlijkse planning &control cyclus. Het vaststellen van de 
kadernota is een bevoegdheid van het Dagelijks bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe. Het college stemt in met de 
Kaderbrief 2021 van het Recreatieschap Drenthe en informeert de raad over de Kaderbrief 2021 en stelt voor om geen 
zienswijze in te dienen. 

6.                                       Ontwikkeling Boerestreek - Dutch Experience Group BV 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Bij brief van 20 november 2018 heeft het college de Dutch Experience Group BV exclusiviteit geboden om aan de Boerestreek 
in Appelscha plannen te ontwikkelen voor het vestigen van het Noord-Nederlands Verhalen Centrum (NNVC). Hiervoor is 
hen een termijn geboden tot en met 19 november 2019. Deze exclusiviteit betrof het gemeentelijk perceel kadastraal bekend 
Makkinga, sectie C, nummer 7938 (deels). In de tussenliggende periode is de beoogde ontwikkeling niet tot bloei gekomen en 
heeft de initiatiefnemer zich niet met concrete plannen bij de gemeente gemeld. 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Ooststellingwerf bevestigt officieel aan de Dutch Experience 
Group BV dat de per 19 november 2019 verlopen exclusiviteit voor een beoogde ontwikkeling aan de Boerestreek te Appelscha 
is beëindigd. 
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7.                                        Resultaat zienswijze ontwerpbegroting 2020 FUMO 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de raadsvergadering van 17 september 2019 is de ontwerpbegroting 2020 van de FUMO en de zienswijze brief besproken. In 
de AB vergadering van 19 december 2019 is de ontwerpbegroting 2020 besproken. De ingediende zienswijzen hebben ertoe 
geleid dat de definitieve begroting naar beneden is bijgesteld. Door wethouder Hijlkema is de toezegging gedaan dat de 
definitieve begroting ter kennisname aan de raad wordt aangeboden. Het college stelt de toegezegde memo aan de raad vast 
en biedt de begroting 2020 van de FUMO ter kennisname aan de raad aan. 

 
8.                                         Uitvoeringsplan RRE subsidie 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten uitvoering te geven aan de RRE  subsidie volgens het uitvoeringsplan en de raad hierover via een 
mededeling te informeren.  
Voor meer informatie zie bijgevoegd persbericht.  
 

 
 
 
9.                                         Opbrengsten precariobelasting 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Liander staakt de procedures over de precariobelasting. Het college informeert de raad over de gevolgen hiervan met een 
mededeling aan de raad.  


