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1.   Aanpassen tarieven sporthallen en gymnastieklokalen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Trendmatige verhoging van de tarieven voor het verenigingsgebruik van gymnastieklokalen en sporthallen worden 
gebaseerd op de CPI-alle bestedingen van april 2021. De exploitanten van de sporthal De Boekhorst in 
Oosterwolde, De Bongerd in Haulerwijk, De Steegdehal in Appelscha en het Stellingwerf College volgen voor het in 
gebruik geven van hun sportaccommodaties het gemeentelijke tarievenbeleid voor de gymnastieklokalen en 
sporthallen. 
 
Het college heeft besloten de gebruikstarieven gemeentelijke gymnastieklokalen, de gymnastieklokalen van het 
Stellingwerf College, en de drie sporthallen onder beheer van Laco Ooststellingwerf BV in Oosterwolde, Racket & 
Health Centre in Appelscha en Stichting Sporthal De Bongerd in Haulerwijk met ingang van 1 augustus 2022 te 
verhogen met 1,9%. 

2.                                 Principeverzoek Boerestreek 14 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 9 mei 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het opdelen het perceel Boerestreek 14 in Appelscha 
in twee percelen en het realiseren van een woning op het perceel. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke 
procedure worden gevolgd.  
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Het college heeft besloten: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan ‘Appelscha - 
Boerestreek’ voor het perceel Boerestreek 14 in Appelscha voor het splitsen van het perceel en de realisatie 
van één woning. 

2. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

3.                                 Mededeling aan de raad invulling motie 133 Laadlantaarn 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2021 is motie 133 Laadlantaarn aangenomen. Het college informeert 
de raad via een mededeling over de invulling van motie 133 Laadlantaarn. 

 
 
  
 
 
 
4.                                 Vervanging stations Gladheid Meld Systeem (GMS) 
Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Bij de gladheidbestrijding wordt gebruik gemaakt van verschillende systemen om te komen tot een zo volledig 
mogelijk beeld van de omstandigheden en verwachtingen binnen de gemeente. De belangrijkste van deze systemen 
is het Gladheid Meld Systeem (GMS). Voor dit systeem hebben wij twee meetstations. Vanaf medio juli 2022 wordt 
het signaal van deze stations niet meer ondersteund door de telecomproviders. Voor 2023 staat een investering 
gepland om beide stations te vervangen. Dit budget wordt één jaar naar voren gehaald. 
 
Het college heeft kennis genomen van het vervangen van de beide stations van het Gladheid Meld Systeem in 2022 
in plaats van 2023. 
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5.                                 Benoeming leden commissie van advies voor de bezwaarschriften periode 2022-2026 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Voor de advisering over bezwaarschriften is er een bezwaarschriftencommissie. De leden van deze commissie zijn 
onafhankelijk, wonen en werken niet in deze gemeente. 
 
Volgens de Verordening commissie bezwaarschriften worden de leden van de commissie voor maximaal twee 
perioden van vier jaar benoemd. Deze termijn is verstreken voor de heer R.M. Posthuma, de heer H. Roskammer, 
mevrouw L.A.M. Bosman, de heer P.F. Dijkstra, de heer H.J. Kooistra, mevrouw S. Nauta en de heer J. Schaafsma. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Voor de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2026 te herbenoemen als leden van de algemene kamer van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften de heer A. Basic, mevrouw A.S. Hoek, de heer J. Vonk en 
mevrouw L. Werkhoven-van Benthem. 

2. Voor de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2026 te benoemen als leden van de sociale kamer van de commissie van 
advies voor de bezwaarschriften mevrouw A.M. Bakker, de heer G. Cornelisse, mevrouw L. Dijkema, 
mevrouw J. Tittel, mevrouw J. van Veelen en de heer R. de Vries (sociale kamer) 

3. a. Voor de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2026 de heer A. Basic te benoemen als voorzitter en de heer J. Vonk 
en mevrouw A.S. Hoek als plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer. 
b. Voor de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2026 mevrouw A.M. Bakker te benoemen als voorzitter en mevrouw J. 
Tittel als plaatsvervangend voorzitter van de sociale kamer. 
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6.                                 Jaarverslagen 2021 Klachtenfunctionaris en Algemene en Sociale Kamer van de commissie van advies        
voor de bezwaarschriften 
Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Jaarlijks krijgen het MT, het college en de raad de jaarverslagen voorgelegd over het werk dat door de 
commissies en de klachtenfunctionaris is verricht. 
 
Het college heeft kennisgenomen van de jaarverslagen van de commissie van advies voor de bezwaarschriften en 
het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Het college stuurt de jaarverslagen ter kennisname aan de raad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.                                  Regio Deal: voortgangsrapportage en mededeling aan de raad inzake update Regio Deal juni 2022 
Portefeuillehouder Sandra Korthuis, Esther Verhagen, Marcel Bos, Fimke Hijlkema, Marian Jager 

Besluit college Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage over de Regio Deal Zuidoost Friesland opgesteld over het 
voorafgaande jaar. Deze rapportage dient elk jaar voor 15 juli voorgelegd te worden aan het Rijk-Regio-overleg.  
 
Het college heeft kennisgenomen van: 
 

1. De voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland 2021, die het regiobestuur verstuurt naar het Rijk, 
zoals afgesproken in de met het Rijk gesloten Regio Deal Zuidoost Friesland. 

2. Een informerende brief, die het regiobestuur verstuurt aan de gemeenteraad, over de voortgangsrapportage 
en de actuele stand van zaken Regio Deal Zuidoost Friesland.  

 
Het college informeert de raad via een mededeling over de voortgang van de Regio Deal projecten waarvan 
Ooststellingwerf projecttrekker is. 
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8.                                   Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Per 1 juli 2018 is de Wet BAG gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen van de BAG gaan over de structuur van de 
wet- en regelgeving. Zo kan er flexibeler ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een 
wetswijziging hoeft plaats te vinden. Daarnaast is de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht 
gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen. 
 
Daaruit voortvloeiend is de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ooststellingwerf 2019’ hierop 
aangepast en vastgesteld. Bij het vaststellen van deze verordening d.d. 23 april 2019 zijn er geen 
uitvoeringsvoorschriften vastgesteld. 
 
Het college heeft de ‘Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2022’ vastgesteld. 

9.                                 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning jongveestal en bedrijfswoning 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Voor de bouw van een jongveestal en een bedrijfswoning is een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen hebben 
omwonenden bezwaren ingediend, die voor advies zijn voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. De 
bezwaarschriftencommissie constateert dat het passen van de woning in het bestemmingsplan nadere beoordeling 
en motivering nodig heeft.  
 
Na heroverweging moet worden geoordeeld dat de woning niet in het bestemmingsplan past. De  
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reden hiervoor is vooral dat gebleken is dat de bedrijfswoning onderdeel uitmaakt van het bedrijf van 
vergunninghouder voor zover dat is gevestigd aan de Rijweg 121 en 123 in Oosterwolde en ten behoeve waarvan al 
twee bedrijfswoningen gerealiseerd zijn. Het bij verlening van de vergunning ingenomen standpunt dat 
sprake is van een afzonderlijk bedrijf blijkt na het advies van de bezwaarschriftencommissie niet 
houdbaar. De omgevingsvergunning kan voor het onderdeel jongveestal in stand blijven. 
 
Het college heeft besloten de bezwaren deels gegrond te verklaren en de omgevingsvergunning deels in te trekken. 

10.                               Klacht over communicatie en contact 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een klacht binnen gekomen over communicatie en contact. De klacht op een paar onderdelen gegrond te 
verklaren en na een analyse van de communicatie met behulp van een extern communicatieadviseur de noodzaak 
van de huidige werkwijze en de mogelijkheid van een betere communicatie te onderzoeken. 

11.                                Principeverzoek De Bult 5 in Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 31 maart 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van de bestemming van het perceel 
De Bult 5 in Appelscha naar een bedrijfsbestemming. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure 
worden gevolgd.  
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Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
veegplan 2018’, voor het wijzigen van de bestemming van het perceel De Bult 5 te Appelscha naar een 
bedrijfsbestemming. 

2. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

12.                                Principeverzoek Herenweg 106 Donkerbroek 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnen gekomen voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel achter de Herenweg 
106 in Donkerbroek. De initiatiefnemer wil het bijgebouw gebruiken voor het ambachtelijk restaureren van houten 
onderdelen van gebouwen. Het bijgebouw aan de westzijde, een voormalig consistorie, wordt momenteel gebruikt 
als hobbyruimte/atelier. De initiatiefnemer wil voor het restaureren van grotere onderdelen een bijgebouw achter op 
zijn perceel bouwen. 
 
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen voor de bouw van een bijgebouw voor het uitoefenen van 
een aan-huis-verbonden-bedrijf op het perceel Herenweg 106 in Donkerbroek. 
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13.                                  Fochtelöerveen (weg door het Fochtelöerveen) - definitief verkeersbesluit 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het voorgenomen besluit ‘afsluiten van de weg door het Fochtelöerveen voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. 
ontheffinghouders’ heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend.  
 
Het college heeft besloten de  Fochtelöerveen (weg door het Fochtelöerveen) gedurende 2,5 jaar af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer m.u.v. ontheffinghouders. En daarvoor:  

1. In te stemmen met het definitieve verkeersbesluit waarbij, naast aanwonenden en landbouwbedrijven die 
voor hun bedrijfsvoering gebruik moeten maken van de weg, ook mindervaliden de mogelijkheid wordt 
geboden een ontheffing aan te vragen. En dit besluit gedurende zes weken ter inzage te leggen voor 
bezwaren. 

2. Een monitoringsplan op te stellen om de verkeersstromen in de naaste omgeving te monitoren zodat 
inzichtelijk wordt hoe deze zich verhouden tot de huidige situatie. 

3. Bijzondere aandacht te besteden aan effecten voor het dorp Fochteloo. Het monitoringplan met PB Fochteloo 
te bespreken, hierin twee evaluatiemomenten op te nemen en na evaluatie te bezien of en welke flankerende 
maatregelen er nodig zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. 

4. De resultaten van de monitoring en de eventuele flankerende maatregelen mee te nemen in de planvorming 
voor de definitieve inrichting van de Fochtelöerveenweg. 

5. De raad via een mededeling hierover te informeren. 
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