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1.                                   Openstelling Bosbergtoren per 10 juli 2020

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college De Bosbergtoren is in maart 2020 gesloten vanwege de beperkende maatregelen rond het Coronavirus. Op
donderdag 2 juli 2020 is er ambtelijk overleg geweest met twee ondernemers, Coöperatie Appelscha regio
3.0, de TIP Appelscha en de Historische Vereniging Appelscha. Ondernemers en organisaties hechten veel
waarde aan de Bosbergtoren en willen de toren, nu het toerisme weer op gang komt, graag weer open zien.
Ondernemers hebben de gemeente gevraagd passende maatregelen te treffen zodat de toren zo spoedig
mogelijk weer open kan. Het college heeft besloten om: De Bosbergtoren in Appelscha open te stellen per 10 juli 
2020. Hiervoor zijn passende corona-maatregelen getroffen. Daarvoor is budget beschikbaar gesteld voor 
noodzakelijke bemensing. Tevens wordt de raad geïnformeerd over de openstelling via een mededeling. 
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2.                                 Projectverlenging Meer biodiversiteit op de boerderij

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college Het project AF06 ‘Meer biodiversiteit op de boerderij’ is onderdeel van de in 2016 vastgestelde lijst met BBE
projecten van het BBE uitvoeringsprogramma 2016-2020. Op 15 oktober 2019 is door de raad besloten om
dit BBE project 18.168,15 euro subsidie te verlenen voor de uitvoering van het project. Het project richt zich op het 
ontwikkelen van een kennisprogramma genaamd ‘Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf’, met hierin workshops 
over biodiversiteit, veldbezoek en een terugkoppeling waarin agrariërs kunnen ‘gluren bij de buren’ om kennis uit te 
wisselen over biodiversiteit.

Volgens de planning in het projectplan zou het project aflopen op 1 augustus 2020. Wegens de
coronamaatregelen was het tijdelijk niet mogelijk om projectactiviteiten zoals workshops uit te voeren. Het is
niet realistisch om deze dit jaar nog uit te voeren. Om het project verder te kunnen uitvoeren, is projectverlenging 
nodig tot en met 1 augustus 2021, naar verwachting kan het project worden afgerond in juni 2021 en worden 
verantwoord voor 1 oktober 2021.Het college stelt het volgende voor:  

1. De termijn voor het afronden van het project Meer biodiversiteit op de boerderij , zoals opgenomen onder 
AF06 in het uitvoeringsprogramma BBE 2016-2020, te verlengen tot en met 1 augustus 2021.

2. De termijn voor subsidievaststelling van het project Meer biodiversiteit op de boerderij, te verlengen tot en 
met 1 oktober 2021.
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3.                                     Vaststellingsbesluit provincie Fryslân subsidie Ecomunitycenter Ooststellingwerf (Biosintrum)

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college Voor het project Ecomunitycenter Ooststellingwerf heeft de provincie Fryslân op 13 december 2016 aan de 
gemeente Ooststellingwerf een subsidie verleend van maximaal € 1.000.000,-. De provincie Fryslân heeft 
geconstateerd dat de gemeente Ooststellingwerf alle activiteiten heeft uitgevoerd waarvoor de subsidie was 
aangevraagd; en heeft voldaan aan alle in de subsidie gestelde verplichtingen. Dit is voor de provincie aanleiding 
om de subsidie bij vaststellingsbesluit van 6 juli 2020 vast te stellen op € 1.000.000,00. Het college heeft het 
vaststellingsbesluit voor kennisgeving aangenomen en besloten om de raad te informeren.

4.                                      Convenant www.allefriezen.nl

Portefeuillehouder Harry Oosterman

Besluit college Op initiatief van de provincie Fryslân, Tresoar (het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) en Friese gemeenten 
is in 2006 gestart met het digitaliseren van akten van de burgerlijke stand en die raadpleegbaar te maken via de 
website www.allefriezen.nl. De samenwerking tussen de Friese overheidsinstanties was nog niet geformaliseerd. 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het Convenant www.allefriezen.nl.
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5.                                      Inleveren zonnepanelen op milieustraat

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college In de raadsvergadering van 26 mei 2020 zijn door de heer N. van den Berg, fractie- Ooststellingwerfs Belang,
mondeling vragen gesteld over inname van zonnepanelen op de milieustraat. Wethouder Hijlkema heeft toegezegd 
deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de voorgestelde 
beantwoording en de vragen te beantwoorden via een mededeling aan de raad.

6.                                    Reserveren bezoek milieustraat

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college Door Wij Lokaal (dhr. W. Slager) zijn schriftelijke vragen gesteld over het maken van een afspraak voor een
bezoek aan de milieustraat.  Het college heeft besloten akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording en de 
vragen te beantwoorden via een mededeling aan de raad.
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7.                                     Verrekening neveninkomsten collegeleden 2019

Portefeuillehouder Harry Oosterman

Besluit college Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een webapplicatie ingericht waarin de burgemeester en
wethouders hun eventuele inkomsten uit nevenfuncties over het jaar 2019 hebben ingevoerd.
Dit resulteert in een advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat over het jaar 2019 geen 
verrekening van neveninkomsten van collegeleden plaatsvindt. Het college heeft vastgesteld dat er over de 
inkomsten nevenfuncties van collegeleden 2019 geen verrekening plaatsvindt.

8.                                    Vragen ABO over geurbeleid

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college Op 5 juli 2020 heeft de ABO een brief geschreven aan wethouder Hijlkema naar aanleiding van de 
themabijeenkomst over het geurbeleid op 9 juni 2020. De ABO heeft in de brief een aantal vragen over inhoud en
proces gesteld. Het college heeft besloten om de vragen van de ABO te beantwoorden door ze een afschrift van de 
mededeling aan de raad te sturen en een korte reactie in de brief te geven.
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9.                                     Last onder dwangsom Drie Tolhekken 3

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 7 juni 2020 hebben diverse omwonenden (vier adressen) het college verzocht om handhavend op
te treden tegen de grasdrogerij aan de Drie Tolhekken 3 te Oosterwolde. Zij stellen dagelijks veel
stank- en geluidoverlast te ondervinden van het bedrijf en dat de omringende sloten rond het bedrijf
worden verontreinigd met een overmaat aan organisch afval. Met name wordt verzocht om het drogen
van aardappelen te verbieden in afwachting van de lopende bestemmingsplan- en
vergunningprocedures. Omdat de grasdrogerij een zgn. FUMO-bedrijf is heeft de FUMO controles
uitgevoerd en advies uitgebracht.

Het college neemt kennis van het op 5 augustus 2020 onder bestuursmandaat genomen besluit tot
oplegging van een last onder dwangsom om het drogen van aardappelen en de daarmee
samenhangende activiteiten op het adres Drie Tolhekken 3 in Oosterwolde binnen één week te
staken.
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