
 Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 februari 2022, bouw schuur, 

Drentseweg 41
- op 10 februari 2022, kap 2 bomen, Vaart Nz 53A
- op 15 februari 2022, plaatsen 4 blokhutten, 

Boerestreek

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen ingang Dorpskamer en 

functiewijziging, Riemsoord 140 (10-02-2022) 

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Turfvaartdagen 20 en 21 

augustus 2022, Opsterlandse Compagnons-
vaart, Vaart Nz tussen nr. 18 en 99

- voor organisatie van kerkdienst, 
schoolmusical, muziek, cabaret etc 2022, 
Openluchttheater De Koele, De Bosberg

- voor organisatie kermis 25 t/m 29 mei 2022, 
Boerestreek

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw 10 appartementen en een 2 onder 1 

kap woning, Smidslaantje 3 en 3A en 1 t/m 1J    
(15-02-2022)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Oude Tramweg 11 

(10-02-2022)
- voor bouw woning, Oude Tramweg 13 

(10-02-2022)

Elsloo
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Vesuvius Paasvuur 17 april 

2022, Kruising Bûtenweg/De Riete

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 11 februari 2022, verbouw bedrijfspand, 

Slotemaker de Bruïneweg 7
- op 15 februari 2022, veranderen voorgevel, 

Turfsteker 45

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouwen clubgebouw – strijdig met 

regels RO, Scheidingsreed 1 (14-02-2022)

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 7 februari 2022, organisatie Paasfeest van 

15 t/m 16 april 2022, Stokdijk - sportveld

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouwen voorhuis, Schuinpad 24   

(11-02-2022)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Albert Berendshof 1     

(11-02-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Koningsdag 27 april 2022,  

’t Wijkje 

Verleende vergunning APV
- voor standplaatsvergunning verkoopwagen 

van kebab, kipt, patat enz., Ploeggang 14

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of 
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan:  
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

      

Dinsdag 1 maart 2022 vanaf 19.30 uur vindt 
de raadscommissie Ruimte plaats. De 
publieke tribune is gesloten. Deze 
vergadering is alleen online te volgen. De 
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. 

Agenda
- Kadernota 2023 Recreatieschap Drenthe
- Vaststelling bestemmingsplan Bûtenweg 7a 

Elsloo
- Herstelbesluit bestemmingsplan 

Motorcrossterrein De Prikkedam
- Benoemen leden adviescommissie 

ruimtelijke kwaliteit 2022
- Toekomstperspectief Fochteloerveenweg
- Biosintrum (bijpraatmoment stand van 

zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 1 maart 

2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

In verband met de coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal 
gebruik te maken van uw spreekrecht. De 
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, 
video, e-mail, schriftelijk, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

De commissievergadering wordt  uitgezonden 
via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM 
en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. Op deze dag mag je naar de stembus. 
Zo bepaal je mee wat er de komende jaren in 
jouw gemeente gebeurt. Liever op een ander 
moment stemmen? Op 14 en 15 maart zijn al 
een aantal stemlokalen open.

Wil je 14, 15 of 16 maart wel stemmen, maar 
nog geen idee op wie? Vergelijk dan snel en 
makkelijk jouw ideeën met die van de partijen. 
Ga daarvoor naar ooststellingwerf.stemwijzer.nl.

Raadscommissie RuimteStemwijzer Ooststellingwerf

Wat bieden we je?
•	Een	gratis	opleiding	tot	Energiecoach	(ter	

waarde van € 300,-).
•	Begeleiding	door	young	professionals	van	de	

gemeente Ooststellingwerf.
•	Een	netwerkplatform	voor	het	delen	van	

kennis, ervaring en vragen.
•	Een	duurzaam	cadeau	als	bedankje	voor	je	

inzet!

Wat vragen we van je?
•	Je	bent	een	gemotiveerde	inwoner	van	de	

gemeente Ooststellingwerf en je hebt affiniteit 
met het onderwerp energiebesparing.

•	Je	hebt	een	actieve	instelling,	je	kunt	bij	alle	6	
cursusavonden aanwezig zijn en hebt tijd voor 
wat huiswerkopdrachten.

•	Je	voert	t/m	juni	2022	elke	maand	minimaal	2	
energiescans uit bij inwoners in je eigen 
gemeente (tijdsinvestering ongeveer 2 á 3 uur 
per maand).

•	Je	zorgt	voor	een	rapportage	van	de	
energiescan aan de bewoners.

•	Je	kunt	zelfstandig	huiskamergesprekken/
energiescans regelen en uitvoeren.

•	Je	vindt	het	leuk	om	samen	te	werken	met	en	
vanuit de lokale energiecoöperatie/
energiewerkgroep.

De cursusavonden zijn van 19.00 tot ca. 21.30 
uur op:
•	Maandag	7	maart	2022
•	Maandag	14	maart	2022
•	Maandag	21	maart	2022
•	Maandag	28	maart	2022
•	Maandag	4	april	2022
•	Maandag	11	april	2022

We	streven	er	naar	om	de	cursusavonden	fysiek	
te laten plaatsvinden! Uiteraard binnen alle 
geldende coronamaatregelen. Verdere informatie 
over de locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Ben je enthousiast, meld je dan aan via de 
volgende link: www.ooststellingwerf.nl/
energiecoaches 

Ben je wel enthousiast, maar kan je niet op één 
van deze data, neem dan contact op met ons 
via duurzameprojecten@ooststellingwerf.nl.

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben een voorgenomen 
besluit genomen om de Fochteloerveenweg af 
te sluiten voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. 
ontheffinghouders. 

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit ligt vanaf 16 februari 2022 
voor zienswijzen ter inzage op het 
gemeentehuis in Oosterwolde.

Zienswijze 
Niet eens met ons voornemen? U kunt 
binnen zes weken aangeven hoe u over ons 
voornemen denkt. Heeft u opmerkingen, 
vragen of wilt u meer informatie over dit 
voorgenomen besluit, bel dan met 14 0516 of 

stuur een brief met uw opmerkingen naar: 

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. Arjan Janssens
postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Zet in uw brief in ieder geval:
•	de	dagtekening	en	uw	naam	en	adres
•	een	omschrijving	van	het	voorgenomen	

besluit
•	uw	opmerkingen	over	het	voornemen
•	uw	handtekening

Let op: overleg zo nodig hoe u de termijn van 
weken veilig kunt stellen.

Gemeente zoekt energiecoaches

Ontwerp verkeersbesluit – afsluiten 
Fochteloerveenweg voor gemotoriseerd verkeer

Heb je interesse in energiebesparing? En wil je anderen daar meer over leren of een energiescan 
uitvoeren bij inwoners van Ooststellingwerf? En ben je 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar 
jou: word Energiecoach!

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). Aanvraag 
voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur). Kijk voor 
meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

in gesprek met B&W 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl


Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland open in 3 stappen  
 

Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel.  
Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen.  

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV,  
het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden. 

 
Einde 1,5 meter afstandsregel.  

 
Einde vaste zitplaats. 

 
Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op 
de luchthaven. 

 
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.   

 
Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten 
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan 
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en 
festivals). 

 
Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland 
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl. 

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft 
van de werktijd op 
kantoor. 

 
Bezoek thuis weer 
gewoon mogelijk.  
 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur.  

 
Coronatoegangsbewijs + ID blijft 
verplicht bij bezoek aan onder meer 
horeca, theaters, musea en 
professionele sportwedstrijden. 
 
Bij minder dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, geen mondkapje 
en geen vaste zitplaats.  
 
Bij meer dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats 
en mondkapje bij verplaatsing. 

 
Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals 
winkels, blijven 1,5 meter afstand en 
het dragen van een mondkapje 
(binnen bij verplaatsing) verplicht. 

 
Na corona-infectie ga je 5 dagen in 
isolatie. Je mag naar buiten als de 
laatste 24 uur klachtenvrij zijn. 

Klachten? Blijf thuis  
en doe een test.

Haal een vaccin  
of boosterprik.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Was vaak 
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje 
waar nodig.

Blijf zelftesten 
gebruiken.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

 

De waterstofproductie die netbeheerder 
Alliander en GroenLeven hier samen gaan 
realiseren is uniek voor Nederland. Tijdens een 
rondleiding met projectmanager Ben Tubben 
van Alliander kregen de bestuurders een beeld 
van het onderzoek dat hier de komende jaren 
plaatsvindt naar  toepassing van 
waterstofproductie als oplossing voor grote 
hoeveelheden energietransport, wat niet altijd 
meer via het electriciteitsnet kan verlopen. 

Met het groeiende tempo waarin duurzaam 
opgewekte energie aangesloten wordt op het 
elektriciteitsnet, raakt het net overvol. Op het 
Ecomunitypark	in	Oosterwolde	is	een	
electrolyser	geplaatst	bij	een	zonnepark	
gerealiseerd	door	GroenLeven.	De	elektrolyser	
zet elektriciteit en water om naar waterstof en 
zuurstof. Hiermee denken de initiatiefnemers 
de piekbelasting in het net te voorkomen en 
worden duurzame moleculen voor bijvoorbeeld 
mobiliteit, industrie en verwarming in de 
gebouwde omgeving opgewekt.

De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt dit 
onderzoek van harte. Wethouder Fimke 
Hijlkema: “De gemeente wil in 2030 
energieneutraal zijn. Waterstof kan als 
energiedrager daar aan bijdragen. We hebben 

met onze collega’s uit Opsterland en 
Weststellingwerf een interessant kijkje achter de 
schermen gekregen. Ik nam mijn collega’s graag 
mee, omdat het werk dat hier de komende jaren 
wordt verricht voordelen kan hebben voor de 
wijde regio. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik 
van waterstof voor vervoer, bedrijven en 
woningen. Bovendien werken wij als drie 
gemeenten samen aan de energietransitie en 
hebben we afgelopen jaar samen een 
transitievisie warmte opgesteld. Kennisdeling 
vinden we ook erg belangrijk. We hopen dat 
Sinnewetterstof een aanjager kan zijn voor een 
waterstofwerkplaats in het Biosintrum, waar 
techniek en onderwijs prachtig samenkomen.”

Ben Tubben van Alliander: “De pilot in 
Oosterwolde geeft de mogelijkheid ervaring op 
te	doen	met	de	toepassing	van	een	elektrolyser	
op het gebied van congestiemanagement. De 
besturing, regelbaarheid, maar ook veiligheid 
zijn daarbij belangrijke te onderzoeken 
aspecten.Daarnaast willen we onderzoeken hoe 
de hele waterstofketen werkt, welke afspraken 
met stakeholders gemaakt moeten worden en 
welke wet- en regelgeving nodig is.” 

Naar verwachting kan Sinnewetterstof in mei de 
eerste waterstof gaan produceren.

Op 25 februari 2022 ontvangt u de aanslag 
gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staan 
de bedragen voor de verschillende belasting-
soorten, zoals de onroerendezaakbelasting, 
rioolheffing en afvalstoffenheffing en de WOZ-
waarde. Ook de afrekening over 2021 van de 
Diftar vindt u op de aanslag. 

krijgt u post in de brievenbus of via de 
berichtenbox van MijnOverheid? 
Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid 
staat de aanslag digitaal voor u klaar in de 
berichtenbox. U krijgt de aanslag dan niet meer 
per post. Heeft u zich niet aangemeld bij 
MijnOverheid? Dan krijgt u de aanslag 
gemeentelijke belastingen gewoon in de 
brievenbus. 

Bezwaar maken? Eerst even bellen
Wilt u bezwaar maken tegen de hoogte van de 
aanslag of tegen de WOZ-beschikking? Bel dan 
eerst met de gemeente via 14 0516. Een 
telefoontje kan al veel vragen beantwoorden. 

Als u daarna toch bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit het beste zelf doen. Zelf bezwaar maken is 
gemakkelijk en bespaart veel geld.

Andere taxatiemethodiek voor woningen
Vanaf 1 januari 2022 worden alle WOZ-waarden 
van woningen gebaseerd op vierkante meters 
(gebruiksoppervlakte) en niet meer op de 
inhoud van de woning.
Hierdoor spreken we allemaal over dezelfde 
oppervlakte die gebruikt wordt door o.a. 
makelaars (Funda), beleggers en andere 
overheden. De gebruiksoppervlakte van uw 
woning staat op het taxatieverslag. U kunt het 
taxatieverslag downloaden via de website van 
de gemeente of via MijnOverheid met uw 
DigiD.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u nog meer weten 
bijvoorbeeld over kwijtschelding of betalings-
regelingen? Ga naar www.ooststellingwerf.nl/
belastingen.

Bestuurders op bezoek bij waterstof-
installatie Oosterwolde

Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Wethouders van de OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland bezochten 
woensdag de waterstofinstallatie Sinnewetterstof op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Gemeente 
Ooststellingwerf is een van de zes partijen die in 2019 de intentieverklaring ondertekenden om tot 
deze installatie te komen. Medio mei gaat de installatie draaien.

Ben Tubben van Alliander leidt v.l.n.r. de wethouders Rob Jonkman van Opsterland, Hanneke 
Zonderland van Weststellingwerf en Fimke Hijlkema van Ooststellingwerf rond bij de waterstofinstallatie 
in aanbouw. Foto: gemeente Ooststellingwerf
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