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1.                         Fietsagenda Zuidoost Fryslan 2019-2023 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In een fietsagenda willen de gemeenten in Zuidoost Fryslan: Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en 
Ooststellingwerf het fietsgebruik in de regio aantrekkelijker maken en vergroten en de duurzaamheid en vitaliteit van de regio 
verbeteren. Zie persbericht.  

 
 
 
2.                         Vaststelling project Fonds Ooststellingwerf De Veerkieker 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Bij de uitvoering van het Fonds Ooststellingwerf is in de periode 2016-2017 aan 47 projecten subsidie toegekend conform de 
Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016 (SFOW 2016) en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 
(ASVO 2015). 29 projecten kregen een bedrag hoger dan €10.000 toegekend. Van deze projecten moet de hoogte van het 
subsidiebedrag nog door B&W worden vastgesteld op basis van de verantwoording van de behaalde resultaten. Het college 
stelt het subsidiebedrag voor het project De Veerkieker vast op het volledige aangevraagde bedrag omdat in de 
verantwoording van het project duidelijk is aangetoond dat alle activiteiten conform de aanvraag zijn uitgevoerd. De officiële 
opening zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019. 
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3.                              OWO Informatiseringsjaarplan 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het Informatiebeleidsplan geldt voor een periode van vier jaar en is op 14 november 2017 als ingekomen stuk in de 
raadscommissie Planning en Control van 14 november 2017 aangeboden. Jaarlijks wordt op basis van het beleidsplan een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma dat nu voorligt, is een OWO-programma en past in de 
budgettaire kaders voor 2019. In het plan wordt een duidelijke koppeling gelegd met het beleidsplan en de daarin gestelde 
prioriteiten. Het college neemt kennis van het OWO informatiseringsjaarplan 2019. 

4.                                Bestemmingsplan Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het bedrijventerrein van Haulerwijk is grotendeels afgerond. Aan de noordelijke rand ligt nog een kavel agrarische grond die 
in eigendom is van de gemeente Ooststellingwerf. Deze kavel ligt binnen de ruimtelijke structuur van het bedrijventerrein en 
is in het geldende bestemmingsplan aangewezen voor een toekomstige uitbreiding hiervan. De verwachte afnemer valt 
echter in een hogere milieucategorie waardoor van de mogelijk in het geldende bestemmingsplan geen gebruik kan worden 
gemaakt. De Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben ingestemd met de uitbreiding door in te stemmen met het regionale 
bedrijventerreinenplan. Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ 
en legt dit plan voor zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. 
 
Voor een uitbreiding van een bedrijventerrein is altijd een vormvrije mer-beoordeling nodig om in een vroeg stadium 
inzichtelijk te krijgen of er mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Als er geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen worden verwacht, is een mer-procedure niet nodig. De mer-beoordeling is opgenomen in de toelichting van 
het bestemmingsplan. Het college heeft kennis genomen van de vormvrije mer-beoordeling en besluit dat er geen mer-
procedure nodig is. 
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5.                          Uitspraak hoger beroep tegen afwijzing eis tot schadevergoeding 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In 2008 heeft Bureau Beheer Landbouwgronden (hierna: BBL) een campingterrein aangekocht om het terrein te ontwikkelen 
tot natuurgebied. Dit was een gezamenlijk voornemen van BBL, de provincie en de gemeente. BBL heeft, na een jarenlange 
procedure, uiteindelijk in maart 2013 de standplaats van één van de huurders ontruimd. De voormalige huurder heeft bij de 
kantonrechter van zowel BBL als de gemeente schadevergoeding geëist. Deze vordering heeft de kantonrechter in 
september 2015 afgewezen. Tegen deze uitspraak heeft de voormalige huurder hoger beroep aangetekend. Het gerechtshof 
heeft de vorderingen tegen de gemeente eveneens afgewezen. Het college heeft de uitspraak van de rechtbank ter kennis 
aangenomen.   

 
 
6.                            Verzoek om tegemoetkoming in planschade Sleeweg 1 in Oosterwolde 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat de planologische 
maatregel niet heeft geleid tot een nadeliger positie, waaruit schade in de vorm van waardevermindering is voortgevloeid, die 
mogelijk op de voet van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking zou kunnen komen. Het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft hierop besloten om het advies over te nemen en het 
verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 
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7.                           Verzoek om tegemoetkoming in planschade Snikke 16 in Haulerwijk 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college van burgemeester en wethouders door 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken een onafhankelijk advies op laten stellen. Uit dit advies blijkt dat er sprake is van 
een beperkt nadelige planologische situatie door de inwerkingtreding van het “Facetbestemmingsplan Zonnepaneelvelden 
Ooststellingwerf”. De vastgestelde schade valt echter volledig binnen het normaal maatschappelijk risico en blijft hierdoor 
volledig voor rekening van verzoekers. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft 
hierop besloten om het advies over te nemen en het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 


