
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 06-09-2022
Tijd 9:00 - 12:30
Locatie Raadszaal
Voorzitter Burgemeester
Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman 

en Sandra van ‘t Hooge

1 Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

2 Bezwaarschrift RetailPlan BV te Drachten tegen raadsbesluit op verzoek tot 
herziening bestemmingsplan Gorredijk - Bedrijventerreinen (2016)
Op 26 juli 2022 heeft de BezwarenCommissie Opsterland (BCO) een advies aan 
de raad uitgebracht inzake het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2022 van 
RetailPlan BV te Drachten. Uw college wordt voorgesteld het bijgaande 
raadsvoorstel (met conceptbesluit) dat, met inachtneming van het advies van 
de BCO en met overneming van haar overwegingen, voorziet in het ongegrond 
verklaren van het betreffende bezwaarschrift en de bijbehorende conceptbrief 
aan RetailPlan BV vast te stellen.

Besluit:

1. Het raadsvoorstel en conceptbesluit met betrekking tot de afdoening 
van het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2022 van RetailPlan B.V. te 
Drachten, tegen de weigering het bestemmingsplan Gorredijk – 
Bedrijventerreinen (2016) wat betreft de beperkende regels ten aanzien 
van detailhandel te herzien, vast te stellen.

2. De daarbij behorende conceptbrief aan bezwaarmaker vast te stellen.
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3 Vaststelling wijzigingsplan De Vlecke 30 - Gorredijk
Het wijzigingsplan voor De Vlecke 30 in Gorredijk betreft het wijzigen van de 
bestemming 'Maatschappelijk' naar 'Wonen' in combinatie met ‘Water’ en 
‘Groen’. Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze 
ingediend. De zienswijze hebben er niet toe geleid dat er verandering is 
opgetreden in het wijzigingsplan. U wordt gevraagd het wijzigingsplan 
"Gorredijk – De Vlecke 30" ongewijzigd vast te stellen.

Besluit:

1. Het wijzigingsplan "Gorredijk – De Vlecke 30" ongewijzigd vast te 
stellen.

2. De zienswijzenota vast te stellen.
3. De brief aan de indiener van de zienswijze vast te stellen.

4 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over gesprekken met Johan Remkes
De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het gesprek van de heer 
Johan Remkes met gemeenten over het stikstofdossier. Het college van B&W 
stuurt de raad een brief met de beantwoording.

Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over het 
gesprek van de heer Johan Remkes met gemeenten over het 
stikstofdossier vast te stellen.

5 Beleidsregels verhoogde eenmalige energietoeslag
Beleidsregels voor de verhoogde eenmalige energietoeslag voor minima.

Besluit:

1. De beleidsregels verhoogde Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente 
Opsterland vast te stellen.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 september 2022  
(week 37). 

de waarnemend gemeentesecretaris, de burgemeester, 

Sandra van ‘t Hooge Ellen van Selm


