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1. Subsidieverlening aan bloeizones 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In het kader van de Regio Deal Zuidoost Friesland hebben de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, 
Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf elk één of twee bloeizones geselecteerd. Hierbij gaat het om 
dorpen of wijken waar inwoners actief aan de slag zijn of willen met het concept bloeizone. Zeven van de 
geselecteerde bloeizones hebben inmiddels subsidie aangevraagd middels aangeleverde plannen met begroting. 
Het HANNN, het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, heeft de plannen beoordeeld op de vooraf benoemde 
criteria en heeft een positief advies uitgebracht.  
 
Het college van B&W van Ooststellingwerf heeft namens de vijf gemeenten besloten 7 geselecteerde bloeizones 
subsidie te verstrekken. Dit volgens het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Zuidoost Friesland. En daarvoor: 

1. Voor het opstarten van bloeizone Appelscha € 23.470,- aan subsidie te verlenen. 
2. Voor het doorontwikkelen van bloeizone Bakkeveen € 25.000,- aan subsidie te verlenen. 
3. Voor het opstarten van bloeizone Haulerwijk € 25.000,- aan subsidie te verlenen. 
4. Voor het doorontwikkelen van bloeizone Himsterhout € 25.000,- aan subsidie te verlenen. 
5. Voor het opstarten van bloeizone Steggerda € 50.000,- aan subsidie te verlenen. 
6. Voor het doorontwikkelen van bloeizone Smalle Ee, de Wilgen & Buitenstvallaat € 25.000,- aan subsidie te 

verlenen. 
7. Voor het doorontwikkelen van bloeizone Wijnjewoude € 24.964,- aan subsidie te verlenen. 
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2.                                 Wijzigen Statuten Stichting De Balhof 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting De Balhof wil haar statuten aanpassen aan de actualiteit en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
De Stichting heeft als doel een hertenkamp en plantsoen met dieren in Oosterwolde in stand te houden. 
 
Het college heeft besloten de statuten van Stichting De Balhof aan te passen aan de actualiteit en de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen. Dit door het concept Statutenwijziging Stichting De Balhof van 11 juli 2022 goed te 
keuren.  

3. Ontwerp bestemmingsplan Bruggelaan 62 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Het ontwerpbestemmingsplan Bruggelaan 62 in Appelscha maakt de realisatie van 15 camperplaatsen met 
bijbehorende voorzieningen, een kampeerwinkel en een werkplaats voor onderhoud en reparatie van caravans en 
campers mogelijk. Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen. Omdat 
er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten heeft het college besloten dat er voor deze 
activiteit geen uitgebreide m.e.r. procedure nodig is. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 
 

 
 
 

  
4. Principeverzoek De Monden 3 Elsloo 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op het perceel De Monden 3 in Elsloo is de mini-camping ‘de twee provinciën’ gehuisvest. Deze naam komt voort 
uit het feit dat de mini-camping ligt op de grens met de buurgemeente Westerveld. Een deel van de mini-camping 
ligt op het grondgebied van Westerveld. Eigenaar van het perceel heeft een principeverzoek ingediend voor het 
slopen van de oude paardenstal en een nieuwe paardenstal hiervoor in de plaats terug te bouwen. 
 
De huidige paardenstal fungeert als overnachtingsplek voor de paarden van bezoekers van de mini-camping. Het 
slopen en realiseren van een nieuwe paardenstal past niet bij recht onder het bestemmingsplan. Daarnaast is het 
ook niet mogelijk om via een regulier afwijking (kruimelgeval) een vergunning te verlenen. Medewerking kan 
daardoor alleen plaatsvinden via een uitgebreide afwijkingsprocedure. 
 
Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek voor het slopen van de 
oude paardenstal en het realiseren van een nieuwe paardenstal aan De Monden 3 in Elsloo. De 
principemedewerking wordt verleend voor de duur van twee jaar. 
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5. Principeverzoek Industrieweg 14 te Appelscha 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ naar de 
bestemming ‘wonen’. Het gaat om een gedeelte van het perceel aan de Industrieweg 14 te Appelscha. De locatie 
valt onder het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ en heeft daarbinnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’, ook 
heeft de woning op het perceel de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’.  
 
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ voor het wijzigen van ‘bedrijventerrein’ naar ‘wonen’ voor (een gedeelte van) het perceel aan de 
Industrieweg 14 in Appelscha. 

6. Schenking vier schilderijen Sierd Geertsma aan stichting Nobilis 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 
 

Besluit college Stichting Nobilis heeft een verzoek ingediend voor het overdragen van vier schilderijen van beeldend kunstenaar 
Sierd Geertsma. Het verzoek gaat om het in eigendom overdragen van de schilderijen aan de erven van Sierd 
Geertsma die de werken daarna weer over willen dragen aan stichting Nobilis in Fochteloo. Dit, ter aanvulling van 
de collectie van werken van Geertsma die Nobilis in eigendom heeft. 
 
Het college heeft besloten in te stemmen met het schenken van vier schilderijen van Sierd Geertsma aan stichting 
Nobilis. Wethouder Verhagen wordt gemandateerd voor het ondertekenen van de schenkingsovereenkomst namens 
de gemeente. 
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7. Plan van Aanpak uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 15 februari 2022 heeft de raad de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 
gemeente Ooststellingwerf vastgesteld. Daarvoor is voor de periode 2022-2025 € 500.000,- uit de 
algemene reserve beschikbaar gesteld om maatregelen uit te voeren met als doel het aantal 
verkeersslachtoffers terug te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast is besloten dat er in 
de loop van 2022 een plan van aanpak aan de raad wordt voorgelegd dat inzicht geeft in de prioritering van 
de knelpunten en benodigde middelen om de knelpunten aan te pakken 
 
Het college informeert de raad via een mededeling over het plan van aanpak uitvoering Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2022. 
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8. Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college De rekenkamercommissie voert ieder jaar een aantal onderzoeken uit. De voortgang van de aanbevelingen 
van de onderzoeken in de periode 2018 t/m 2021 zijn in beeld gebracht. De aanbevelingen uit latere 
onderzoeken en onderzoeken die nog volgen worden hier na besluitvorming aan toegevoegd. Op 15 maart 2022 
heeft het college al ingestemd met de voortgang van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Later is dit in 
de agendacommissie besproken.  
 
Het college stelt de raad voor: 

 
 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in de periode 2018 
t/m 2021. 

2. De voortgang van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie toe te voegen aan de voortgangslijst. 
3. Bij iedere raadscommissie P&C met een voorstel te komen welke aanbevelingen afgehandeld zijn en van de 

voortgangslijst af kunnen. 
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