
 
 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

Nummer 39 – 9 november 2021 
 

 

1.                                 Vaststellen subsidie Stichting Haulewelle 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De subsidie 2020 van € 59.796 aan Stichting Haulewelle voor het exploiteren van zwembad Haulewelle is 

vastgesteld. 

2.                                 Verzoek toestemming verlenen voor doorverkoop grond aan Liander 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om toestemming te verlenen voor doorverkoop van een deel van een bedrijfskavel binnen 

vijf jaar, ten behoeve van de realisatie van een transformatorstation. En daarvoor: 

 [] te faciliteren in de verkoop van 22 m2 grond aan Liander N.V.; 

 Daarvoor toestemming als bedoeld in artikel 15 van de “Algemene voorwaarden voor de verkoop van 

onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf d.d. 24 

maart 1992” te verlenen om een gedeelte van 22 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Oosterwolde, sectie D nummer 2367 binnen vijf jaar na aankoop door te verkopen; 

 Geen nadere voorwaarden aan deze toestemming te verbinden. 
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3.                                 Ontwerpbestemmingsplan Bûtenweg 7A Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

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

7A, Elsloo’ (met identificatienummer NL.IMRO.0085.BPButenweg7A-ON01) op basis van afdeling 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen. 

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de bouw van een woning tussen de woningen Bûtenweg 7 

en 8. Hiervoor in de plaats vervalt een mogelijkheid voor het vestigen van een agrarisch bedrijf aan Het West 19 te 

Donkerbroek. 

Ook zijn in het bestemmingsplan het huidige gebruik van de woningen Bûtenweg 7 en 8 meegenomen. Deze 

hadden nog een agrarische en een bedrijfsbestemming. Maar ze worden nog alleen als woning gebruikt. Tenslotte 

wordt de bestemming van het perceel Bûtenweg 9 geactualiseerd, hier is een kantoor aan huis gevestigd en een 

bijbehorend parkeerterrein aangelegd. 
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4.                                 Principeverzoek Venekoterweg 1 Oosterwolde 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek ontvangen voor het mogen verplaatsen van de woning op het perceel Venekoterweg 1 te 
Oosterwolde naar het perceel, gelegen naast Zuideinde 13 te Fochteloo. Op het perceel Venekoterweg 1 is een 
garagebedrijf met bedrijfswoning aanwezig. Verzoeker wil de bedrijfswoning afbreken en vervolgens een woning 
terugbouwen in Fochteloo. 
 
Het college heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het wooncontingent 
Venekoterweg 1 te Oosterwolde naar Zuideinde te Fochteloo. 

 

5.                                 Vervoer naar vaccinatielocatie 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis en Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het vergoeden, onder voorwaarden, van de reiskosten naar de 
vaccinatielocatie. 
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6.                                 Vaststelling onderwijssubsidies Scala 2e helft van 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de subsidies verstrekt voor de tweede helft van 2020 vanuit het Onderwijs Achterstanden 
Beleid en het budget voor Brede School vast te stellen op: 

 VVE Peuterspeelgroepen € 87.801 

 VVE Thuis € 11.216 

 Brede School en naschoolse activiteiten € 29.108 

 VVE Tutoren PO, Piramidecoördinatie, Piramidetraining € 72.038 
 
En stichting Scala de subsidievaststelling te sturen met het verzoek € 14.195 terug te betalen. 

  
 

 
 
 

7.                                 Posthuisweg 11,13,15 Donkerbroek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de groenstrook (kadastraal bekend gemeente Donkerbroek, sectie E, nummer 1120 

gelegen nabij de Posthuisweg 11, 13 en 15 te Donkerbroek) te verkopen en in eigendom over te dragen vanaf twee 

meter van de weg tot aan de erfgrens van de kopers. De grond te verkopen tegen een prijs van € 35,15 per 

vierkante meter. En de kopers door middel van een kettingbeding een natuurlijke erfafscheiding op te leggen. 
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8.                                 Vaststellen uitvoeringsplan Thuisbesparen & Wonen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft het uitvoeringsplan Thuisbesparen & Wonen vastgesteld. Het is de uitvoering van de Reductie 

Regeling Energie voor Woningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de uitvoering van 

energiebesparende maatregelen is er een budget van 400.000 euro beschikbaar gesteld. De regeling geldt voor 

zowel huurders als eigenaren van particuliere woningen. Voor inwoners is het mogelijk om allerlei kleine 

energiebesparende maatregelen te treffen of deel te nemen aan evenementen.  

  

9.                                 Principeverzoek Zwetteweg 31 Haule 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is op 4 oktober 2021 een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van een bedrijfsbestemming naar een 
woonbestemming aan de Zwetteweg 31 te Haule. De initiatiefnemer heeft de woning 15 jaar geleden gekocht. Hij 
was in de veronderstelling dat na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten zijn woning automatisch om werd gezet 
naar een woonbestemming. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ staat wonen ten behoeve van het bedrijf toe. 
In dit geval vindt er geen bedrijvigheid meer plaats. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor deze 
wijziging opgenomen. 
 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen voor de duur van twee jaar aan een 
bestemmingsplanwijzinging van 'bedrijf' naar 'wonen' aan de Zwetteweg 31 te Haule, mits het plan voldoet aan de 
goede ruimtelijke onderbouwing. 
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10.                                Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan De Kromten 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan De Kromten Waskemeer (IDN: 
NL.IMRO.0085.BPDeKromten-ON01) gedurende zes weken ter inzage te leggen; Omdat er geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten te besluiten dat er voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r. 
procedure nodig is. 
 
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen, een 2 onder 1 kap woning en een vrijstaande woning 
mogelijk op het perceel aan De Kromten dat achter de nieuwbouwwoningen aan de Bakkeveensterweg ligt. Het gaat 
om het gebied waar tot 2007 de Meester van Hasselt school stond. Tijdens de termijn van terinzageligging van het 
ontwerpbestemmingsplan bestaat de mogelijkheid om zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen. 
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