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1.                                              Aanvragen rijksbijdrage uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de zomer van 2018 is door het rijk samen met gemeenten, sportorganisaties en andere maatschappelijke betrokken partners 
een Nationaal Sportakkoord gesloten. Met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. 
Om de ambities uit dit akkoord lokaal te realiseren stelt het rijk voor onze gemeente € 20.000,- beschikbaar als 
uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord Ooststellingwerf. Hiervoor moeten we voor 8 juni 2020 d.m.v. het aanleveren 
van de ondertekende intentieverklaring een subsidieaanvraag indienen bij het Rijk. Het college ondertekent de intentieverklaring 
die nodig is voor de aanvraag van een rijksbijdrage van € 20.000,- als uitvoeringsbudget voor het op te stellen Lokaal 
Sportakkoord. 

 

 
2.                                           Besluit inzake ondergeschikte wijziging transformatorstation Zonnepaneelveld Molenbosch te Oldeberkoop 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 1 mei jl. heeft het college een verzoek ontvangen voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning voor het 
zonnepaneelveld Molenbosch te Oldeberkoop d.d. 25-09-2018. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent 
geen specifieke grondslag voor het wijzigen van een omgevingsvergunning. Dit verzoek is te kwalificeren als een beschikking 
op aanvraag conform artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een wijziging m.b.t. de transformatorstations bij 
het zonnepaneelveld. De initiatiefnemer wil één van de twee transformatorstations uit het plan schrappen en het overgebleven 
transformatorstation verplaatsen. Het te bouwen transformatorstation zal qua omvang iets toenemen ten opzichte van het 
vergunde transformatorstation. Het college stemt in met de gevraagde wijziging van de bestaande omgevingsvergunning voor 
het zonnepaneelveld Molenbosch en beschouwt de gevraagde wijziging als ondergeschikte wijziging. Het college stuurt een 
mededeling aan de raad.  
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3.                                         Mededeling aan de Raad inzake uitspraak beroep ZP Oosterwolde mts. De Boer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Met deze mededeling wordt de raad op de hoogte gebracht van de uitspraak in het beroep van de Friese Milieufederatie (FMF) 
tegen de omgevingsvergunning voor het zonnepark Oosterwolde mts. De Boer. Het college stemt in met de mededeling aan de 
raad m.b.t. de uitspraak inzake het beroep Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer. 

 
 
4.                                            Zienswijze investeringsplan Liander 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Wij willen onder andere energieneutraal 
zijn in 2030. Om dit te bereiken hebben we naast grote investeringen in de opwekking van duurzame energie ook een 
voldoende toegerust elektriciteitsnetwerk nodig voor het transport van deze duurzame energie. Wethouder Fimke Hijlkema is 
door Liander in kennis gesteld van hun 2 jaarlijks investeringsplan. Het is mogelijk om hierop voor 1 juni 2020 zienswijzen in te 
dienen. 
In dit plan waarin Liander vooruitblikt op de energietransitie blijkt dat voor de komende 2 jaar in Oosterwolde investeringen in 
het elektriciteit station bij Oosterwolde worden gedaan om aanbod en vraag van elektriciteit beter om elkaar af te stemmen. Met 
name de toename van duurzame energie levert behoefte aan verzwaring van het elektriciteitsnetwerk op.  
Ondanks dat blijft er nog een capaciteitsprobleem omdat het hoofdtransportnetwerk van Tennet hier niet voldoende is. 
Het college spreekt haar waardering uit naar Liander voor hun investeringen in de netwerkcapaciteit in Oosterwolde en verzoekt 
Liander bij Tennet te bepleiten de capaciteit van het hoofdtransportnetwerk in Ooststellingwerf te vergroten. 
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5.                                          Principeverzoek Elleboogsvaart 15 Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Elleboogsvaart 15 in 
Haulerwijk van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college 
heeft besloten hier voor de duur van twee jaar in principe medewerking aan te verlenen. 

 
 
6.                                           Verzoek MSV De Prikkedam voor uitstel betaling dwangsom3 en 4 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Naar aanleiding van geluidsmetingen van 8 juli 2018 en 11 juli 2018 is vastgesteld dat MSV De Prikkedam niet aan de 
opgelegde last onder dwangsom van 8 november 2016 heeft voldaan. In deze (eerste) last onder dwangsom is opgenomen dat 
er aan geluidsvoorschriften moet worden voldaan. Dat is op 8 juli 2018 en 11 juli 2018 niet gelukt. Gelet daarop zijn van 
rechtswege twee dwangsommen verbeurd van beide € 2.000.  
Op 6 april 2020 heeft MSV De Prikkedam verzocht om uitstel van betaling van de twee ingevorderde dwangsommen 
(dwangsom 3 en 4) wegens de huidige financiële situatie van de club. Het college wijst het verzoek van 6 april 2020 om uitstel 
van betaling van de ingevorderde dwangsommen 3 en 4 (totaal € 4.000) inzake de overschrijding van de geluidsnormen 
Motorcrossterrein Prikkedam af. 
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7.                                           Dwangbevelen dwangsommen 3, 4 en 5 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Doordat er meerdere keren een overtreding is geweest van de geluidsvoorschriften uit de verleende omgevingsvergunning 
milieu door MSV De Prikkedam, is er op 8 november 2016 een (eerste) last onder dwangsom opgelegd. Voor elke keer dat er 
een overtreding van de geluidsvoorschriften werd geconstateerd, verbeurde een dwangsom van € 2.000 (met een maximum 
van 5 keer). Omdat er vijf keer een dwangsom is verbeurd, is er op 7 mei 2019 een tweede last onder dwangsom opgelegd 
(waarvan nu 3 dwangsommen zijn verbeurd). Deze tweede last onder dwangsom is op 17 maart 2020 gedeeltelijk gewijzigd. 
Van de eerste last onder dwangsom (8 november 2016) zijn vijf dwangsommen verbeurd. De eerste twee verbeurde 
dwangsommen zijn reeds betaald. Dwangsommen 3, 4 en 5 zijn nog niet betaald. Dit ondanks dat hier wel een herinnering en 
aanmaning voor is gestuurd. De volgende stap in het invorderingsproces is het uitvaardigen van een dwangbevel voor deze drie 
verbeurde dwangsommen. Die bevoegdheid ligt (uitsluitend) bij het college en dat is de reden van dit voorstel. 
Het college heeft besloten tot het uitvaardigen van een dwangbevel voor betaling van dwangsom 3 (verbeuring 8 juli 2018), 
dwangsom 4 (verbeuring 11 juli 2018) en dwangsom 5 (verbeuring 20 februari 2019) naar aanleiding van de opgelegde last 
onder dwangsom van 8 november 2016. 

8.                                             Voorjaarsrapportage 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De voorjaarsrapportage 2020 wordt voorgelegd in boekwerkvorm en geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering 
(financieel) van de programmabegroting 2020-2023. De verantwoording gaat over de eerste vier maanden van 2020. In de 
financiële toelichting staat meer in detail waar de voor- of nadelen betrekking op hebben. Daarnaast doen wij het voorstel hoe 
de vastgestelde visie op Samenleven in de financiële documenten verwerkt kunnen worden. De financiële gevolgen van de 
coronacrisis zijn nog niet verwerkt in de voorjaarsrapportage. Het is nog te vroeg om aannames te doen wat de impact voor 
2020 is. Deze gevolgen worden meegenomen in de najaarsrapportage 2020. 
Het college neemt kennis van de voorjaarsrapportage 2020 en het positieve saldo van € 430.500. Het college laat de 
begrotingswijziging vaststellen door de raad. Daarnaast neemt het college kennis van de stand van zaken van de 
budgetoverheveling 2019 naar 2020 en stelt de raad voor om de uitwerking van de visie op Samenleven in de 4 W-vragen voor 
de begroting vast te stellen.  



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

 
 
 

9.                                              Kaderbrief 2021-2024 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De Kaderbrief 2021-2024 wordt aangeboden aan de raad. Hierin staan de belangrijkste financiële en beleidsmatige 
uitgangspunten voor de komende jaren. 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kaderbrief 2021-2024 en daarmee: 
a) In te stemmen met het verwerken van het financieel perspectief in de Programmabegroting 2021 
b) Kennis te nemen van de financiële verkenning 
c) Kennis te nemen van de stand van zaken aanpak begrotingstekort ‘Samen Waarmaken’ 
d) In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2021 
e) In te stemmen met het starten van een proces om te komen tot heroverwegingen bij de Kaderbrief 2022  


