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1.                                 Verkoop ondergrond transformatorstations Liander Haerenkwartier
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema

Besluit college Liander wil de ondergrond van twee transformatorstations in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde in eigendom 
verwerven. Het college heeft besloten daaraan mee te werken. De overdracht zal plaatsvinden bij een notaris en 
betreft de volgende percelen:

1. Het perceel kadastraal bekend Oosterwolde, sectie C, nummer 6572 (deels) ter grootte van circa 17 m² te 
verkopen en in eigendom over te dragen aan Liander N.V. vanwege een reeds gerealiseerd 
transformatorstation nabij Dwarshaer 17 te Oosterwolde;

2. Het perceel kadastraal bekend Oosterwolde, sectie C, nummer 5797 (deels) ter grootte van circa 17 m² te 
verkopen en in eigendom over te dragen aan Liander N.V. vanwege een reeds gerealiseerd 
transformatorstation nabij Goldhaer 18 te Oosterwolde;
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2.                                 Planning Omgevingsvisie
Portefeuillehouder Marcel Bos

Besluit college De planning voor de Omgevingsvisie is aangepast. Met dit voorstel geeft B&W toestemming om de raad conform de 
onderstaande mededeling te informeren:

1. Te besluiten tot een aangepaste planning voor de Omgevingsvisie;
1. Een themabijeenkomst te plannen met de raad om het ontwerp te bespreken;
2. De ontwerp Omgevingsvisie ter inzage te leggen (week 34 – 40, van 23 augustus t/m 1 oktober);
3. Eventuele zienswijzen te verwerken vóór 13 oktober 2021;
4. Na de terinzageperiode en de verwerking van de zienswijzen de Omgevingsvisie definitief vast te stellen in 

de raad van 30 november of tijdens een aparte thematische raadsvergadering over de Omgevingswet waar 
ook andere raadsbesluiten omtrent de Omgevingswet voorliggen;

5. De raad te informeren via bijgaande raadsmededeling.

3.                                 Mededeling aan de raad uitspraak rechtbank Wob-verzoek
Portefeuillehouder Marcel Bos

Besluit college Op 22 april 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in het kader van een Wob-verzoek 
Prikkedam. In het kader van actief informeren van de gemeenteraad is een mededeling aan de raad opgesteld.
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4.                                 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen
Portefeuillehouder Harry Oosterman

Besluit college De basisregistratie personen bestaat uit gemeentelijke en centrale voorzieningen. Op grond van artikel 1.9 van de 
Wet basisregistratie personen is uw college verantwoordelijk voor de gemeentelijke voorziening en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de centrale voorzieningen. De basisregistratie personen bevat 
gegevens over alle personen die in Nederland woonachtig zijn (ingezetenen) en over personen die niet in Nederland 
wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid (de niet-ingezetenen). Voor het gebruik van 
persoonsgegevens uit de kunnen nadere regels worden gesteld. Deze zijn vastgesteld door het college in de 
‘Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Ooststellingwerf’.
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