
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

27-06-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig 

 

Afwezig 

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

Marjan van der Weij 

Durk Durksz 
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Vaststellen openbare besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De openbare besluitenlijsten vast te stellen. 
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ALV VNG 29 juni 2022 

Op 29 juni 2022 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. 

Wethouder Anko Postma stemt tijdens deze ALV namens de gemeente 

Opsterland. Bij de agenda voor de ALV is een annotatie geschreven. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de annotatie bij de agenda van de ALV van de VNG 

op 29 juni 2022. 

 

De burgemeester besluit: 

1. Wethouder Postma of wethouder de Vries te machtigen namens de 

gemeente Opsterland te stemmen tijdens de ALV van de VNG op 29 juni 

2022. 
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Beantwoording schriftelijke vragen D66 en GroenLinks over kosten lobby 

De fracties van D66 en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de 

kosten en baten van lobby- en netwerkactiviteiten van de gemeente. Het 

college van B&W beantwoordt de vragen met een brief. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks 

over de kosten en baten van lobby- en netwerkactiviteiten van de 

gemeente vast te stellen. 
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Kwartaalrapportage Kortezwaag Q2 2022 

In de raadsvergadering van 7 juni 2022 zijn vragen gesteld over de voortgang 

van de ontwikkelingen sportcentrum Kortezwaag. Bij de beantwoording van de 

vragen is toegezegd een geactualiseerde planning en ‘stoplicht’ rapportage op 

te stellen. Dit sluit aan bij eerdere toezeggingen van het college om de raad 

periodiek te informeren over de voortgang. Met bijgevoegde brief en 

kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd. 

 

Besluit: 

1. De kwartaalrapportage Kortezwaag Q2 2022 en de geactualiseerde 

planning vast te stellen. 

2. De brief aan de raad vast te stellen. 
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Programmering bedrijventerreinen ZO fryslan 2022-2035 

Op grond van het landelijke Convenant Bedrijventerreinen en de provinciale 

doorvertaling in de Verordening Romte, worden periodiek in Friesland 

regionale afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Deze afspraken worden per regio in Friesland gemaakt. Deze notitie is bedoeld 

om samen met de provincie Friesland de bestaande afspraken over de korte 

termijn te herijken en tot nieuwe programmeringsafspraken te komen voor de 

lange termijn. De noodzaak om te komen tot nieuwe 

programmeringsafspraken is groot. Op dit moment ligt het uitgiftetempo van 

de bedrijventerreinen in de regio erg hoog en kan niet worden voldaan aan 

verschillende vragen uit de markt. 
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De totale behoefte voor de drie OWO gemeenten tot en met 2025, op basis van 

de cijfers van Louter, is 19,2 HA. Voor Opsterland gaat het om 10 HA in 

Azeven-Zuid en 7HA Overtoom Gorredijk. De ontwikkeling van deze twee 

bedrijventerreinen zal gericht zijn op zowel de bovenregionale en 

grootschaliger vraag (Azeven-Zuid) als op de lokale behoefte (Overtoom 

Gorredijk). 

 

De behoefte vanaf 2025 is nog niet nader ingevuld. Het gaat hier om 50 HA in 

de OWO gemeenten over de periode 2026-2036. De gemeente Opsterland wil 

graag zo snel mogelijk in regionaal verband afspraken maken met de provincie 

om tijdig te kunnen starten met de ontwikkeling van het aanbod voor de 

periode na 2026. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel programmering bedrijventerreinen 

Zuidoost-Friesland 2022-2035.  

2. Samen met de andere gemeenten in Zuidoost-Friesland deze notitie 

aan te bieden bij de provincie Fryslân. 

3. In te stemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief die, namens de vijf 

gemeenten in Zuidoost Friesland, wordt ondertekend door het College 

van B&W van Weststellingwerf. 

4. Een kopie van de aanbiedingsbrief ter informatie te sturen naar de 

gemeenteraad. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juli 2022   

(week 27).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


