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1.                                  Aanvraag Rijksbijdrage Nationale Parken Nieuwe Stijl 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het Nationaal Park Drents Friese Wold is van groot belang voor het leefklimaat en de economische 
ontwikkeling van Ooststellingwerf. Daarom neemt gemeente Ooststellingwerf deel aan het bestuurlijke platform 
Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek. De gemeente is vertegenwoordigd in de gelijknamige stuurgroep, 
die afspraken maakt over de samenwerking van betrokken partners ken het gebruik en het beheer van dit 
gebied. Eén van de ambities is om de beleving van de natuurgebieden en het omliggende landschap met daarin 
de dorpen te versterken. Het rijk deelt deze ambitie voor alle nationale parken en heeft daarom een 
standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl ontwikkeld en een subsidie beschikbaar gesteld voor een 
verkenning naar de wijze waarop een grotere verwevenheid plaats kan vinden. De stuurgroep heeft een 
aanvraag voorbereid waarmee geld beschikbaar komt voor dit doel. De vier gemeenten in de stuurgroep 
ondersteunen deze aanvraag, mits de zeggenschap van de gemeenten over het landelijke gebied 
gewaarborgd is. Het college heeft besloten om  

1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag en in te stemmen met indiening ervan met de brief van de vier 
betrokken gemeenten als bijlage; 

2. De brief van de vier gemeenten vast te stellen en wethouder Hijlkema te mandateren om deze namens het 
college van Ooststellingwerf te ondertekenen; 

3. In te stemmen met de mededeling aan de raad over dit onderwerp. 
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2.                                 CV Afwijzing handhavingsverzoek Dorpsstraat Haule 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 16 juni 2020 is er een verzoek om handhaving ontvangen. Er is gevraagd om handhavend op te treden tegen 
strijdig gebruik met de agrarische bestemming op het perceel van Dorpsstraat [nummer], geluidsoverlast en een 
coniferenhaag die volgens verzoeker niet geplaatst mocht worden. Er worden op dit moment geen grondslag(en) 
gezien om handhavend op te moeten treden. Het college heeft besloten om het verzoek om handhavend op te 
treden af te wijzen tegen de eigenaar van het perceel Dorpstraat [nummer] in Haule. 
 

 
 
3.                                 Projectverlenging Biobased brug RT13 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Het project RT13 Biobased brug Ecomunitypark is onderdeel van de in 2016 vastgestelde lijst met BBE 
projecten van het BBE uitvoeringsprogramma 2016-2020. Het project richt zich op de realisatie van een 
voetgangersbrug gemaakt van biobased materialen op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Onderzoek naar 
materialen en het ontwerpen van de brug wordt gedaan in samenwerking met studenten van het Friesland College, 
NHL Stenden en Nordwin college. Het uiteindelijke ontwerp en materialisatie wordt verder uitgewerkt 
door een architectenbureau. Volgens de planning in het projectplan zou het project aflopen zijn in oktober 2020. 
Wegens de coronamaatregelen was het tijdelijk niet mogelijk om projectactiviteiten met studenten van de genoemde 
scholen uit te voeren. De verantwoording van de subsidie moest voor 1 december 2020 plaatsvinden. Om het 
project verder te kunnen uitvoeren, is projectverlenging nodig tot en met 1 oktober 2021. Naar verwachting kan het 
project worden afgerond in september 2021 en worden verantwoord voor 1 januari 2022.   
 
Het college heeft besloten om: 
1. De termijn voor het afronden van het project RT13 Biobased brug te verlengen. 
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Daarvoor: 
2. De termijn voor het vaststellen van de subsidie en daarmee verantwoording te verlengen tot en met 1 januari 
2022. 
 
Vervolgens: 
3. De aanvrager op de hoogte te stellen van het besluit middels een brief. 
4. De raad te informeren over de voortgang van het project. 

4.                                 Mededeling aan de raad inzake definitieve omgevingsvergunning woonzorgvoorziening aan de Wrongel te 
                                    Oosterwolde 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Er zijn op de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor de bouw en/of 
het gebruik van een woonzorgvoorziening aan de Wrongel te Oosterwolde geen zienswijzen ingediend. Daarom kan 
de (definitieve) omgevingsvergunning worden verleend en ter inzage worden gelegd voor beroep. Het college heeft 
besloten om in te stemmen met de mededeling aan de raad m.b.t. het verlenen van de (definitieve) 
omgevingsvergunning voor de bouw en/of het gebruik van een woonzorgvoorziening aan de Wrongel te 
Oosterwolde. 
 

5.                                Mededeling aan de raad inzake geen hoger beroep Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college De omgevingsvergunning voor het zonnepark Oosterwolde mts. De Boer is onherroepelijk geworden door het 
uitblijven van hoger beroep.  Het college heeft besloten om in te stemmen met de mededeling aan de raad m.b.t. het 
uitblijven van hoger beroep inzake het zonnepark Oosterwolde mts. De Boer. 
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6.                                 Wijziging verordening Romte provincie Fryslân. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De provincie Fryslân heeft gedurende de zomermaanden een wijziging van de Verordening Romte ter 
inzage gelegd. De wijzigingen betreffen een verdere uitwerking van de bestaande regels. In grote lijnen gaat 
het hierbij om: 

1. De introductie van de zogenaamde zonneladder. 
           Met de introductie van de zonneladder spreekt de provincie een voorkeursvolgorde uit voor het 
           vinden van locaties voor zonne-energie. Hiermee wil de provincie voorkomen dat waardevolle 
           landbouwgronden worden gebruikt en ingericht voor zonnepaneelvelden. 

2. Verplicht (voor)overleg met de omgeving van een zonneweide. 
3. Beperking van de omvang van de opstelling, passend bij de schaal van een kern. 
4. In principe komt 50 procent van de opbrengst ten goed aan de lokale gemeenschap. 

 
Deze voorstellen zijn beoordeeld in het licht van de gemeentelijke ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en het 

beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf dat door de raad in september 2017 is vastgesteld.  
 
Het college heeft besloten om een zienswijze in te dienen en daarbij de provincie te verzoeken om: (1) de 
beperkende voorwaarden in grootte van de zonneweides rond kernen los te laten en (2) bij de locatiekeuze rond de 
kernen de netwerkmogelijkheden van de netbeheerder ter plaatse mee te nemen. Het college heeft ook besloten om 
de raad in kennis stellen via een mededeling en een afschrift van de zienswijze. 
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7.                                 Beslissing op bezwaar wijzigingsbesluit last onder dwangsom Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift van 20 april 2020, 

tegen het wijzigen van de last onder dwangsom inzake Prikkedam, ongegrond te verklaren; 
2. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het besluit van 17 maart 2020 (LOD-2a) zodanig te 

wijzigen dat er een nieuwe last onder dwangsom wordt opgelegd waarbij er maximaal drie dwangsommen 
van € 4.000 kunnen verbeuren met een totaalbedrag van € 12.000; 

3. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de eerder opgelegde last onder dwangsom (LOD-2) 
van 7 mei 2019 in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe opgelegde last onder 
dwangsom van 17 maart 2020 (LOD-2a); 

4. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet over te gaan tot vergoeding van de gevraagde 
proceskosten. 

 


