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1.                          Advies naamgeving nieuwe draaibrug te Donkerbroek 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Tijdens de verdubbeling van de N381 is er een “plus” gegeven aan de dorpen rondom het tracé. In Donkerbroek is in het 
kader van die “plus” een nieuwe draaibrug aangelegd door de provincie. Deze brug is in 2017 overgedragen aan de 
gemeente Ooststellingwerf. Alle civieltechnische kunstwerken hebben al een naam gekregen behalve deze brug. De keuze 
voor de naam is gemaakt door een daarvoor gevormde selectiecommissie met een viertal leden. Twee vertegenwoordigers 
van Dorpsbelang Donkerbroek, de beheerder van de civieltechnische kunstwerken en een vertegenwoordiger van B&W.  De 
uiteindelijke keuze is gevallen op Koopmans Welvaartdraai. Dit is tevens de keuze die die op de eerste plaats kwam bij de 
selectiecommissie. Het college stemt in met de hiervoor genoemde naam.  

 
2.                          Bouwsteen omgevingsveiligheid 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Zoals bekend treedt in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. Eén van de instrumenten ter uitvoering van de nieuwe 
Omgevingswet is de (gemeentelijke) omgevingsvisie. Dit is een strategische, integrale visie die de hoofdlijnen en 
beleidskeuzes omvat voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In 2018 is onze gemeente benaderd door de 
provincie Fryslân met de vraag of wij, in voorbereiding op onze eigen omgevingsvisie, belangstelling zouden hebben voor het 
opstellen van een zogenaamde bouwsteen omgevingsveiligheid. Hier is vanuit  de gemeente positief op gereageerd. In een 
aantal ontwerpsessies, waarbij meerdere partijen aan tafel zaten en input hebben gegeven (waaronder de FUMO en de 
Veiligheidsregio Fryslân) is uiteindelijk een bouwsteen tot stand gekomen. Het college neemt de bouwsteen 
omgevingsveiligheid voor kennisgeving aan en betrekt deze in een later stadium bij het opstellen van de nieuwe 
gemeentelijke omgevingsvisie.  
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3.                               Principeverzoek Boslaan 37 te Appelscha 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 25 oktober 2018 heeft initiatiefnemer het college verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 
’Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’. De eigenaar is voornemens te stoppen met het bedrijf (houthandel) ter plaatse en de 
gronden en bebouwing te verkopen. Gezien de verkoopbaarheid van het perceel verzoekt de eigenaar het college in principe 
medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’.  
Het college heeft het volgende besloten: 
Voor de duur van twee jaar in principe medewerking te verlenen aan het wijzigingen van de bestemming van het perceel aan 
de Boslaan 37 in Appelscha ‘Bedrijf’ naar ’Wonen’ onder de voorwaarden dat: 
- alle bedrijfsactiviteiten worden gestaakt en gestaakt blijven; 
- de oppervlakte aan bebouwing wordt teruggebracht naar 300m²; 
- een regeling wordt opgenomen die zorgt voor de clustering van de bebouwing, conform het bestaande bouwvlak; 
- de relevante milieuaspecten (o.a. bodemkwaliteit) worden onderzocht; 
- voor het overige de reguliere regels van de bestemming ‘Wonen’ binnen bestaand bebouwd gebied van overeenkomstige 
toepassing zijn. 

 
4.                                 Principeverzoek Tonckensweg 18 te Haule 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Op dit moment staat het agrarische bedrijf aan de Tonckensweg 18 te Haule te koop. Het perceel en de bijbehorende 
bebouwing heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied op 22 maart 2016 overeenkomstig het bestaande 
gebruik de bestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak gekregen.  Tot voor kort werd het perceel als agrarisch bedrijf gebruikt. 
Aangezien er geen opvolger is, heeft men besloten om de werkzaamheden te beëindigen en het perceel inclusief opstallen te 
koop te zetten. De omliggende agrarische gronden zijn inmiddels verkocht. Op die gronden is nog een mestsilo aanwezig die 
binnen het bouwvlak, maar buiten het te koop aangeboden perceel valt. Van de makelaar is het verzoek gekomen of de 
gemeente mee wil werken aan het wijzigen van de bestemming naar ‘Wonen’. Het college verleent in principe medewerking  
voor de duur van twee jaar aan het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Tonckensweg 18 in Haule van 
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ middels een wijzigingsbevoegdheid, waarbij het aantal woningen ter plaatse gelijk blijft (één 
woning). 
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5.                             Aanschaf elektrisch voertuig 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college gaat akkoord  met het aanschaffen van een elektrisch voertuig (groen werkpaard) voor het team Boerestreek te 
Appelscha van de Buitendienst Openbare Werken. Zie persbericht voor meer informatie.  

 
 
 
6.                            Mondelinge vraag van R. Berends van GroenLinks aan het college over de staat van het gymnastieklokaal 

Donkerbroek 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In de raadscommissie Ruimte van 12 februari 2019 heeft onder punt 6. Vragenkwartier de heer R. Berends van de fractie van 
GroenLinks een vraag gesteld aan het college over de staat waarin het gymnastieklokaal Donkerbroek zich bevindt. De vraag 
is beantwoord in een mededeling aan de raad. Het college gaat akkoord met deze beantwoording.  
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7.                             Schriftelijke vragen nr. 11 van OoststellingwerfsBelang aan het college over “Woonwensen ouderen’’ 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 17 februari 2019 heeft het college drie vragen van de fractie van OoststellingwerfsBelang (nr. 11) ontvangen met het 
onderwerp: “Woonwensen ouderen”. De vragen zijn beantwoordt in een mededeling aan de raad. Het college heeft 
ingestemd met deze beantwoording.  


