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1.                                  Verbeteren bluswatervoorziening in het Drents Friese Wold. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf is een natuurrijke gemeente. Het risico op natuurbranden in onze gemeente is dan 
ook een reëel risico, zeker gelet op de droogte- en hitteperiodes van de afgelopen jaren. Het college heeft besloten 
In te stemmen met de aanschaf en plaatsing van drie geboorde putten in het natuurgebied rondom het Drents 
Friese Wold en: 

1. De eenmalige kosten en de structurele kosten voor de aanschaf van de putten te financieren vanuit het 
budget P550502 Rampenbestrijding & crisisbeheersing. 

2. De financiële consequenties van de aanschaf van de brandkranen mee te nemen in de najaarsrapportage. 
  

2.                                  Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 van Stichting Comprix 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In Ooststellingwerf wordt het openbaar basisonderwijs bestuurd door Stichting Comprix. In de wet staat dat 
schoolbesturen voor openbaar basisonderwijs ieder jaar in een begroting moeten laten zien hoe zij hun taken 
uitvoeren. Stichting Comprix heeft de begroting voor het jaar 2021 ingediend bij de gemeente Ooststellingwerf. Het 
college heeft besloten deze aan de gemeenteraad aan te bieden. 
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3.                                  Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule, BOB en handhaving 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 

29-31 Haule’ op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen. Het 

college stemt in met de beslissing op bezwaarschrift conform ingediende brief en heeft besloten om een 

handhavingsprocedure te beginnen tegen de eigenaren van het perceel Dorpsstraat 31 Haule wat betreft de strijdige 

opslag van bouwmaterialen en voertuigen op het perceel.  

4.                                  Verzoek om handhaving trainen buiten vergunde uren zondag 30 mei 2021 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 24 mei 2021 is een verzoek om handhaving ingediend vanwege de aankondiging van MSV de Prikkedam om op 

zondag 30 mei 2021 de gehele dag te gaan trainen. Er is vastgesteld dat er niet buiten de vergunde uren is getraind 

op zondag 30 mei 2021 en daarom wordt het college voorgesteld het verzoek om handhaving af te wijzen. Omdat er 

geen strijdige situatie aan de orde was, kan er niet handhavend worden opgetreden. Het college heeft besloten het 

verzoek van 24 mei 2021 om handhavend op te treden tegen het trainen op zondag 30 mei 2021 buiten de 

vergunde uren op motorcrosslocatie Prikkedam af te wijzen. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl

