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1. Advies Adviesraad Sociaal Domein over doe-agenda’s Positieve Gezondheid en Verbondenheid-
Eenzaamheid 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein over de doe-agenda’s 
Positieve Gezondheid 2022-2026 en Eenzaamheid 2022-2026. En stuurt de Adviesraad Sociaal Domein een brief in 
reactie op de adviezen. Het college informeert de raad hierover. 

2.                                  Verzoek adhesiebetuiging Friesland College/Friese Poort 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college ROC Friese Poort en Friesland College gaan fuseren. Alle gemeenten in Friesland en Noordelijk Flevoland hebben 
daarom een brief ontvangen met een verzoek om een adhesiebetuiging. Het college heeft wethouder Verhagen 
gemandateerd om deze adhesiebetuiging te ondertekenen. 
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3.                                 Beslissing op bezwaar Nijhof 42 Donkerbroek 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
over een houtsingel op het adres Nijhof 42 in Donkerbroek. De rechtbank heeft het college daarbij opgedragen om 
een nieuwe beslissing te nemen. In dit kader is de situatie op het perceel opnieuw ingemeten en is vastgesteld dat 
2% van de houtsingel verhard is.  
 
Het college heeft besloten het bezwaarschrift (opnieuw) ongegrond te verklaren en dus niet handhavend op te 
treden tegen de in de houtsingel aangebrachte verharding (4,5 m²) op het perceel Nijhof 42 in Donkerbroek. 

4.                                  Beslissingen op bezwaar handhavingsverzoek zendmast 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college is verzocht om handhavend op te treden tegen de gebouwde zendmast, nabij Leidijk 1a in Waskemeer. 
Dit verzoek is toegewezen voor zover het de hoogte betreft. Aan de bouwer van de zendmast is een last onder 
dwangsom opgelegd. Volgens verzoeker voldoet de mast ook op andere punten niet. Door hem is een 
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit. Dit bezwaarschrift is medeondertekend door een andere omwonende. 
 
Het college heeft besloten het bezwaarschrift van de indiener van het handhavingsverzoek ongegrond te verklaren 
onder aanvulling van een motivering. En het bezwaarschrift van de omwonende niet-ontvankelijk te verklaren. 
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5.                                 Bestemmingsplan De Kromten, Waskemeer 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 9 november 2021 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kromten, 
Waskemeer’. Het plan maakt realisatie van drie woningen mogelijk binnen het plangebied. Het 
ontwerpbestemmingsplan lag van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 ter inzage. Binnen deze 
termijn kon iedereen een zienswijze indienen. Omwonenden van het plan dienden gezamenlijk een 
zienswijze in.  
 
Het college stelt de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kromten, Waskemeer’ ongewijzigd vast te 
stellen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van drie woningen mogelijk op een perceel aan De Kromten in 
Waskemeer. Dit perceel ligt achter de woningen Bakkeveensterweg 11 t/m 11C. Het gaat om het gebied waar tot 
2007 de Meester van Hasselt school stond. 

6.                                 Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Haule 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Haule voorziet in een verplaatsing en enige vergroting van het 
agrarisch bouwvlak op dit perceel. Het huidige bouwvlak wordt in westelijke richting verplaatst. Hiermee wordt de 
bouw van een jongveestal, de aanleg van nieuwe voorzieningen voor de opslag van ruwvoer en de verplaatsing van 
een mestsilo mogelijk gemaakt. Als het bouwvlak op de huidige locatie zou blijven, kan niet worden voldaan aan de 
geurnormen die gelden voor afstanden tussen rundveestallen en woningen. En ook kan hiermee de mestsilo worden 
verplaatst, op een afstand van meer dan 100 meter vanaf woningen. 
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De uitbreiding is niet in overeenstemming met de bepalingen van de geldende beheersverordening “Overige Dorpen 
2014”. Om de uitbreiding mogelijk te maken moet daarom een bestemmingsplan voor het perceel Dorpsstraat 39 in 
procedure worden gebracht. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Haule gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
2. Dat er voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r. procedure nodig is, omdat er geen belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. 

7.                                   Positief advies tbv FER Stellingwerf College 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft positief advies uitgebracht over de voorgenomen bestuurlijke fusie van Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) met Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland en 
Weststellingwerf (SVOSW). En daarvoor: 

1. Een brief met het positieve advies te versturen aan SOVOO. 
2. De raad te informeren over het positieve advies via een mededeling. 
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8.                                  Beantwoording technische vragen jaarrekening 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde technische vragen bij de 
jaarstukken 2021 en dit door te sturen naar de raad. 

9.                                   Fochteloërveenweg - zienswijzen en vaststellen reactienota 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college 
 
 

Op 8 februari 2022 heeft het college het voorgenomen besluit genomen om de Fochteloërveenweg gedurende 2,5 
jaar af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. ontheffinghouders. Daarmee is de procedure voor het nemen 
van het verkeersbesluit gestart. Het ontwerp verkeersbesluit heeft van 16 februari 2022 tot en met 29 maart 2022 
voor zienswijzen ter inzage gelegen.  
 
Het college heeft kennis genomen van de zienswijzen die zijn ingediend op het voorgenomen besluit om de 
Fochteloërveenweg gedurende 2,5 jaar af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. ontheffinghouders.  
En besloten: 

1. In te stemmen met een reactienota; 
2. De bevindingen van de raad te betrekken bij het innemen van een definitief standpunt omtrent het afsluiten 

van de Fochteloërveenweg. 
3. De raad hierover te informeren via een mededeling waarin is aangegeven dat de raad de mogelijkheid heeft 

te reageren op de zienswijzen en de reactienota. 
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