
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

21-12-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Digitale vergadering 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en  

Marjan van der Weij 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Prestatieafspraken 2022 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad 

Op basis van de Woningwet 2015 maken wij jaarlijks prestatieafspraken met de 

in de gemeente werkzame woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. 

Bijgaand treft u aan de prestatieafspraken voor het jaar 2022 met 

woningcorporaties Elkien en WoonFriesland en de huurdersorganisatie De 

Bewonersraad. 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken voor het jaar 2022 met 

Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad. 

2. De raad op de hoogte te stellen van de overeengekomen 

prestatieafspraken voor het jaar 2022 met Elkien, WoonFriesland en De 

Bewonersraad. 

3. De brief aan de raad vast te stellen. 

4. Het persbericht vast te stellen. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Anko Postma volmacht te verlenen de prestatieafspraken 

voor het jaar 2022 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad te 

ondertekenen. 
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Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Gorredijk – 

Bedrijventerreinen (2016) 

Bij brief en faxbericht van 5 juli 2021 heeft Retailplan B.V. te Drachten een 

verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Gorredijk – Bedrijventerreinen 

(2016) op het vlak van detailhandelsvestiging (supermarkten) bij de raad 

ingediend. Uw college wordt geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel met 

conceptbesluit dat voorziet in de afwijzing van het verzoek en de bijbehorende 

conceptbrief vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel en conceptbesluit met betrekking tot het verzoek tot 

herziening van het bestemmingsplan Gorredijk – Bedrijventerreinen 

(2016) vast te stellen. 

2. De daarbij behorende conceptbrief aan verzoeker vast te stellen. 
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Planologische medewerking realisatie grondwaterwin- en 

drinkwaterproductielocatie nabij Hegedyk te Luxwoude 

Op 5 oktober 2021 heeft Vitens een principeverzoek ingediend voor de 

planologische medewerking voor een nieuwe grondwaterwin- en 

drinkwaterproductielocatie nabij de Hegedyk te Luxwoude. Uw college wordt 

geadviseerd door middel van de bijgaande brief op het verzoek te reageren. 

 

Besluit:  

1. In principe en onder voorwaarden planologische medewerking te 

verlenen aan het verzoek van Vitens N.V. te Zwolle om de bestemming 

van een aantal percelen nabij de Hegedyk te Luxwoude te wijzigen ten 

behoeve van de realisatie van een grondwaterwin- en 

drinkwaterproductielocatie met bijbehorend 

grondwaterbeschermingsgebied. 

2. De antwoordbrief over het principeverzoek vast te stellen. 
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Tozo en zelfstandig ondernemers met studiefinanciering 

Tozo en zelfstandig ondernemers met studiefinanciering. 

 

Besluit:  

1. Voor de de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers 1 

(Tozo-1), in het geval van zelfstandig ondernemers met inkomsten uit 

studiefinanciering, deze ongemoeid te laten voor wat betreft de 

controle op de rechtmatigheid van de ontvangen uitkering. 
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Beslissing op bezwaar inzake kunstgrasvelden 

Er is een handhavingsverzoek ingediend vanwege het gebruik van 

rubbergranulaat als infill op het kunstgras op de voetbalvelden in de dorpen 

Bakkeveen, Beetsterzwaag en Lippenhuizen. De gemeente Opsterland is 

eigenaar van deze voetbalvelden. Het verzoek is deels toegewezen en hiervoor 

is een last onder dwangsom opgelegd. Tegen het gedeeltelijk afwijzen van het 

handhavingsverzoek is bezwaar aangetekend. De BezwarenCommissie 

Opsterland heeft hierover advies uitgebracht. 

 

Besluit: 

1. Het besluit van 2 maart 2021 in stand te laten met een nadere 

motivering ten aanzien van de aspecten afvalstortverbod en 

bodemonderzoek naar aanleiding van opmerkingen van de 

BezwarenCommissie Opsterland. 

2. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te 

wijzen. 

3. De brief met de stand van zaken over de gemeentelijke 

kunstgrasvelden aan de gemeenteraad vast te stellen. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022  

(week 02).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


