
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

25-10-2022 

Tijd 9:00 - 11:15 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman en 

Sandra van ’t Hooge 

 

  

  

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen. 

 

2 

 

Vaststelling "Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Luxwoude - 

Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie" 

Ter afsluiting van de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan "Luxwoude 

- Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie" wordt uw college ter 

vaststelling het "Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Luxwoude 

- Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie" aangeboden. 

 

Besluit: 

1. Het "Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Luxwoude - 

Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie vast te stellen. 

2. Een afschrift van het eindverslag aan de insprekers als antwoord op hun 

inspraakreactie toe te zenden. 
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Vaststellen informatiebrief wonen gemeenteraad oktober 2022 

Vaststellen informatiebrief wonen aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. De informatiebrief wonen aan de gemeenteraad vast te stellen. 
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Beslissing op bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een tijdelijke unit op de locatie Selmien West 6A te Ureterp 

Beslissing op bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een tijdelijke unit op de locatie Selmien West 6A te Ureterp. 

 

Besluit: 

1. Het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) over te nemen 

en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

2. De brief aan bezwaarmaker vast te stellen. 
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Last onder dwangsom 

Naar aanleiding van klachten over overlast is op 11 mei 2022 een controle 

gehouden op het perceel De Bult 5 in Bakkeveen. Geconstateerd is dat de 

schuur werd gebruikt voor het houden van evenementen, feestjes en 

bijeenkomsten met grotere groepen. Dit is in strijd met het Bestemmingsplan 

Buitengebied, dat aan dit perceel een agrarische bestemming toekent. 

Voorgesteld wordt om een last onder dwangsom op te leggen aan zowel de 

gebruiker als aan de eigenaren van het perceel. 

 

Besluit: 

1. Een last onder dwangsom op te leggen aan zowel de gebruiker van de 

schuur als aan de eigenaren. 

2. Bijgevoegde brief ‘definitief besluit last onder dwangsom’ te versturen 

aan zowel de gebruiker als aan de eigenaren. 
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Stand van zaken waterplas Wetterwille 

In 2021 kwam het verzoek van twee verschillende groepen jongeren om aan de 

Wetterwille meer recreatievoorzieningen te creëren. In het afgelopen voorjaar 

zijn een aantal recreatieve voorzieningen aangelegd bij de waterplas aan de 

Wetterwille. Onlangs vond een bijeenkomst plaats om de ervaringen van de 

afgelopen zomer met elkaar te delen en samen vooruit te kijken. De ervaringen 

van de jeugd en ook van jonge ouders met kinderen over de afgelopen zomer 

zijn positief, de omwonenden ervoeren echter overlast en willen dat de 

voorzieningen worden verwijderd. 

 

Besluit: 

1. De brief over waterplas Wetterwille aan de raad vast te stellen. 
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Raadsbrief werkconferentie De Delte 

Op 9 maart heeft er een werkconferentie plaatsgevonden waarin een brede 

vertegenwoordiging vanuit de gemeente met het bestuur van de stichting De 

Delte heeft gesproken over de huidige en toekomstige situatie van het 

zwembad. Vanuit een open en constructieve houding heeft de stichting haar 

toekomstbeeld op het zwembad geschetst en daarin de knelpunten benoemd. 

Dat heeft geleid tot afspraken die inmiddels zijn ingevuld. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad met afspraken uit de werkconferentie De Delte 

vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2022 

(week 44). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 

 


