
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 17 januari 2023 

 

 

  

  

1.1 

 

Onderzoeksprogramma RKC 2023 

De Rekenkamercommissies Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 

onderzoeken het door de gemeente vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan. 

Ieder jaar stellen zij een onderzoeksprogramma op voor de onderzoeken die zij het 

komend jaar willen uitvoeren. Het college van Burgemeester en wethouders heeft 

kennisgenomen van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissies 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland voor 2023. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissies 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland voor 2023 

 

1.2 

 

Memo raad Verzoek om advies van het ministerie van EZK op het concept 

winningsplan de Blesse - Blesdijke. 

Gasbedrijf Vermilion wil een aanpassing van het winningsplan voor De Blesse – 

Blesdijke. Dit gaswingebied ligt deels in Weststellingwerf en deels in 

Steenwijkerland. Vermilion wil meer gas winnen dan nu is toegestaan en de duur 

van de productie verlengen. Daarom heeft Vermilion een aanpassing op het 

bestaande winningsplan ingediend bij het ministerie van EZK. Het ministerie is 

verantwoordelijk voor gaswinning in Nederland. Het nieuwe winningsplan is door 

het ministerie voor advies voorgelegd aan de verschillende provincies, gemeenten 

en waterschappen. Deze partijen reageren allemaal afzonderlijk op het nieuwe 

winningsplan. 

De gemeente heeft een advies ingediend gericht op afwijzen van het winningsplan. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met bijgevoegd advies (nr.0098479472) aan het ministerie van 

EZK op het concept winningsplan de Blesse - Blesdijke. 

b. De raad middels bijgevoegd memo te informeren. 

 

1.3 

 

Art 31 beantwoording statushouders Hoofdweg 

Het College stemt in met de beantwoording van de gestelde artikel 31 vragen over 

de tijdelijke huisvesting van statushouders aan Hoofdweg te Wolvega door de 

fractie van D66. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met bijgaande beantwoording op de artikel 31 vragen over 

tijdelijke huisvesting statushouders aan de Hoofdweg te Wolvega 

b. De beantwoording op de gestelde artikel 31 vragen te versturen aan de 

Gemeenteraad 
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1.4 

 

Projectopdracht noodfonds energiecompensatie 

Het college heeft kennisgenomen van de vastgestelde projectopdracht inzake 

noodfonds energiecompensatie. 

 

Besluit: 

Kennisnemen van de door de directie vastgestelde projectopdracht inzake 

noodfonds energiecompensatie. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023  

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


