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Nummer 25 – 10 juli 2018 

 1.                      Verkeersonderzoek Fochteloërveen. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Recent was de Fochtelooerveenweg in het nieuws vanwege de dood van kraanvogelkuikens. Op basis hiervan is het nodig 
een onderzoek te verrichten naar de toekomstige vorm en functie van de Fochtelooerveenweg en de bereikbaarheid van het 
Fochtelooerveen, incl. de route Appelscha-Ravenswoud. Het college is akkoord met het laten uitvoeren van dit onderzoek. 
 
Zie persbericht.  

2.                          Invorderen dwangsom MSV De Prikkedam. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Aan de MSV "De Prikkedam" is een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau tijdens 
trainingen op het motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. Uit een meetrapport van de FUMO 
blijkt dat een overschrijding is gemeten. Dit betekent dat van rechtswege een dwangsom van € 2.000,-- verbeurd is. Om dit 
bedrag te kunnen invorderen dient een invorderingsbeschikking te worden vastgesteld. Het college is akkoord met het 
vaststellen van de invorderingsbeschikking.  



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

  

3.                           Ontwerpbestemmingsplan 'Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop'. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op de plek van het voormalige buurthuis De Blughut aan de Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop is de gemeente van plan om 
ruimte voor woningbouw te realiseren. Op basis van de brochure bouwkavels en een woningbehoefteonderzoek voor 
Oldeberkoop is er een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. 
Er zijn twee inspraakreacties ingediend door inwoners van Oldeberkoop. Daarnaast zijn er drie overlegreacties van 
respectievelijk de provincie, het waterschap en de brandweer ingediend. De samenvattingen en gemeentelijke antwoorden 
hierop zijn vervat in de reactienotitie. Het college stemt in met  de reactienotitie en de voorgestelde aanpassingen op het 
voorontwerpbestemmingsplan. 

4.                           Europese aanbesteding Openbare Verlichting. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In de Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2017 is het aangaan, wijzigen en opzeggen van 
Europese aanbestedingen niet gemandateerd. Het feit dat er Europees aanbesteed moet worden volgt uit het actuele 
“Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016”. Het college maakt 
bekend dat bij besluit van 10 juli 2018 mandaat is verstrekt aan de productverantwoordelijk medewerker om te besluiten 
aangaande het aangaan, wijzigen en opzeggen van de overeenkomst van de Europese aanbesteding voor het vervangen 
van diverse onderdelen van de Openbare Verlichting. 
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5.                          Voortzetting VVE Thuis. 

Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Jouke Jongsma 
 
In het schooljaar 2017 – 2018 is er uitvoering gegeven aan het collegebesluit van 4 april 2017 tot uitvoering van de pilot VVE 
Thuis. De pilot is in Haulerwijk en Appelscha uitgevoerd naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. 
Volgens het inspectierapport ontbreekt gericht VVE-ouderbeleid binnen het VVE-programma en is het wenselijk dat ouders 
gestimuleerd worden om thuis met het kind (spel) activiteiten te doen gericht op ontwikkeling van het kind, zowel sociaal, 
emotioneel, motorisch als cognitief. Met name een goede taalontwikkeling is van groot belang. De pilot is onlangs 

geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de pilot succesvol is verlopen. Het college heeft besloten om de pilot VVE Thuis te 

verlengen in het schooljaar 2018 – 2019. 

6.                     Bezwaarschrift Boerestreekmarkten. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 23 januari heeft het college een vergunning verleend voor het op diverse data in 2018 organiseren van de 
Boerestreekmarkt te Appelscha. Bij besluit van 19 februari 2018 is de vergunning in die zin gewijzigd dat in de marktlijst de 
data 11 en 25 maart 2018 vervallen zijn en 18 maart 2018 is toegevoegd. Bezwaarde heeft op 10 maart 2018 tegen het 
besluit van 19 februari 2018, gepubliceerd in het “Gemeentenieuws” van 21 februari 2018, een bezwaarschrift ingediend. Het 
bezwaar is op 16 maart 2018 ontvangen en ter advisering aan de commissie voorgelegd. Het college heeft besloten om het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften en in te 
stemmen met bijgaande concept-beslissing op bezwaar.  
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7.                      Gewijzigde omgevingsvergunning Veneburen 11 Makkinga. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 18 april 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ingediend. Op 11 juli 2017 is de 
vergunning verleend. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het fokken, houden of mesten van 
5.450 leghennen op het adres Veneburen 11 te Makkinga. Hiertegen zijn gerechtelijke procedures gestart.  Op 7 juni 2018 
heeft de rechtbank de volgende tussenuitspraak gedaan: Stelt verweerder in de gelegenheid om binnen zes weken na 
verzending van deze tussenuitspraak de onder rechtsoverweging 5.3.2 genoemde gebreken te herstellen met inachtneming 
van de overwegingen en aanwijzingen in deze tussenuitspraak. Het college heef besloten om de gewijzigde 
omgevingsvergunning Veneburen 11 te verlenen.  
 

8.                       Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen en gebruik woning Meester Lokstraat 49c Ravenswoud 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 17 oktober 2017 heeft de gemeente een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw en het gebruik 
van een woning op het perceel aan de Meester Lokstraat 49c in Ravenswoud. Het college heeft besloten om  de ontwerp-
omgevingsvergunning te verlenen en ter inzage te leggen. 
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9.                       Klimaatadaptatie – Regenwateroverlast 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In 2017 en 2018 is de Friese klimaatstresstest regenwateroverlast uitgevoerd. De testen binnen de bebouwde kommen van 
Opsterland, West- en Ooststellingwerf zijn inmiddels gereed met als resultaat een kaart met daarop de locaties waar bij 
extreme regenval het regenwater zich verzameld. Het gaat hier om een door de computer berekend model. Om dit model te 
checken en te controleren met de werkelijkheid is het nodig om de resultaten van de test in detail onder de loep te nemen. 
Daarna wordt nadere informatie over de locatie verzameld, bijv. de mogelijke maatregelen om het knelpunt op te lossen en 
de kosten daarvan. Bij het beoordelen van de knelpunten zijn foto’s en video’s van extreme regenval en water op straat 
gebruikt, die door de inwoners van de gemeente zijn ingestuurd. Het college heeft besloten om  in te stemmen met de 
vervolgstappen om te komen tot een beter inzicht in de knelpunten op het gebied van wateroverlast ten gevolge van extreme 
regenval door klimaatveranderingen. 

10.                        Verzoek om handhaving bouw woning Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 28 juni 2018 is er een verzoek om handhaving ingediend tegen de bouwwerkzaamheden op een perceel aan het 
Schuinpad in Oldeberkoop. Dit verzoek is ingediend door dezelfde mensen die (behoorlijk) veel rechtsmiddelen tegen de 
verleende vergunning van de woning hebben ingediend. Mede doordat de Raad van State het hoger beroep van deze 
mensen heeft afgewezen, is de vergunning in werking getreden en kan er worden gebouwd. Dat deze mensen verzet hebben 
ingediend tegen het afgewezen herzieningsverzoek maakt dit niet anders. Er is geen strijdige situatie op het perceel 
aanwezig en dus moet het verzoek om handhaving afgewezen worden. De vergunning is in werking getreden en dus kan 
deze worden gebruikt. Er is geen wettelijke grondslag om handhavend op te treden. Het college heeft dan ook besloten om  
handhaving tegen de bouwwerkzaamheden op het perceel in Oldeberkoop af te wijzen wegens het ontbreken van een 
strijdige situatie.  


