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1. Afwijken van het welstandsadvies voor het plaatsen van een windturbine op de locatie Weperpolder 14 in 
Oosterwolde 

Portefeuillehouder Gerben But en Jelke Nijboer 

Besluit college Op 31 mei 2022 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een windturbine op de locatie 
Weperpolder 14 in Oosterwolde. Op 8 juni 2022 is deze aanvraag voor advies voorgelegd aan de 
welstandscommissie Hûs en Hiem. 
 
Het college heeft besloten af te wijken van het welstandsadvies voor het plaatsen van een windturbine op de locatie 
Weperpolder 14 in Oosterwolde. 

2.                                CV Verzoek projectverlenging Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf heeft in 2020 subsidie ontvangen voor het opzetten van 
het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Na anderhalf jaar zijn de activiteiten uit de subsidiebeschikking 
deels uitgevoerd. Door de start tijdens de corona pandemie bleek het lastig om sommige activiteiten uit te 
voeren. Zoals het fysieke overleggen met partners en het creëren van een achterban van donateurs. 
Het doel van projectverlenging is om het platform te creëren, lezingen en een excursie te organiseren, het 
verstevigen van de achterban en de vervlechting met de gebiedscöoperatie Zuid Oost Friesland. 
 
Het college heeft besloten de uitvoeringstermijn van het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf te verlengen 
tot en met 1 juli 2023 en de subsidievaststelling te verlengen tot en met 1 oktober 2023. Het college informeert de 
aanvrager van de subsidie via een brief. 
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3.                                 Regionale woningbouwafspraken 2020 tot 2030 Zuidoost Fryslân 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college De vijf deelnemende gemeenten van de regio Zuidoost Fryslân hebben, via de gemeente Opsterland, op 19 
mei 2022 een brief verstuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over de 
regionale woningbouwafspraken over de periode 2020 tot 2030. Per brief van 12 juli 2022 geeft het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân aan in stemmen met de regionale woningbouwafspraken over de 
periode 2020 tot 2030 zoals de regio Zuidoost Fryslân heeft voorgesteld. 
 
Het college neemt kennis van een brief van 12 juli 2022 van de provincie Fryslân. En rond daarmee het proces van 
de regionale woningbouwafspraken voor de periode 2020 tot 2030 regio Zuidoost Fryslân af. Het college informeert 
de raad via een mededeling. 

 

  

  

4.                                  Wijziging koers notitie Stellingwerfs binnen de Stellingwerven en regeling Stellingwerfs 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In maart 2017 is de notitie Stellingwerfs binnen de Stellingwerven door het college vastgesteld. 
De notitie heeft geleid tot een herijking en wijziging van de subsidiëring van de stichting Stellingwarver 
Schrieversronte (SSR) per 2020. Dit is in december 2019 besproken in de commissie Samenleving. 
Het college heeft destijds besloten om de subsidiëring SSR te wijzigen. Enerzijds is besloten om de subsidie 
meer in algemene zin ten goede te laten komen van het Stellingwerfs en anderzijds om SSR een 
basissubsidie te blijven geven voor het uitvoeren van haar activiteiten. De regeling Stellingwerfs heeft twee jaren 
bestaan. Deze werd uitgevoerd door de provincie Friesland (Friesland stelde de regeling op en stelde deze 
vervolgens twee keer per jaar open voor aanvragen). 
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In december 2021 heeft de provincie Friesland eenzijdig besloten om te stoppen met de regeling. De 
provincie laat het opstellen en uitvoeren van de regeling nu over aan onze gemeente en de gemeente 
Weststellingwerf. 
 
Het college stelt de raad voor: 

1. De notitie Stellingwerfs binnen de Stellingwerven een gewijzigde uitvoering te geven en daarin te kiezen 
tussen de in dit advies toegelichte scenario’s en het bijbehorend subsidiebedrag van € 20.000,- per 2023 
beschikbaar te stellen. 

2. De voorkeur te geven aan een van de scenario’s. 
3. Hierbij uit te gaan van de omschreven subsidiedoelen uit de notitie Stellingwerfs binnen de Stellingwerven 

(taalpromotie, taaloverdracht, cultuuroverdracht). 
4. Van SSR te verwachten dat de gesubsidieerde activiteiten en projecten die voortkomen uit die doelen gericht 

worden op meer bereik en betere zichtbaarheid van SSR (vraaggericht werken). 
5. Om voor het jaar 2022 aan SSR te vragen om te komen met een incidentele subsidieaanvraag 2022 in 

verband met het bedrag van € 20.000,- dat nog open staat vanuit de regeling Stellingwerfs. 
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5.                                 Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden januari 2022 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Om dit onderdeel 
van de sportinfrastructuur te behouden is tijdelijk financiële hulp noodzakelijk. Zonder compensatie van de overheid 
loopt de exploitatie van zwembaden en ijsbanen gevaar. De financiële problemen van zwembaden en ijsbanen zijn 
niet structureel, maar direct gerelateerd aan de coronamaatregelen.  
 
Het college heeft besloten twee zwembadexploitanten te compenseren voor het exploitatietekort van januari 2022. 
En daarvoor: 

1. Een aanvraag in te dienen voor een specifieke uitkering voor Laco Nederland B.V. van € 5.356,- en voor 
Stichting Haulewelle van € 11.041,-. 

2. Bij toekenning van de aanvraag door het Ministerie van VWS het te ontvangen voorschot uitbetalen aan Laco 
Nederland B.V. en Stichting Haulewelle. 

3. Bij afwijking van de definitieve beschikking ten opzichte van de voorlopige beschikking wordt het verschil 
verrekend met de exploitanten. 
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