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1.                                   Principeverzoek Vaart ZZ 125 te Appelscha 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 4 maart 2019 heeft een initiatiefnemer het college verzocht medewerking te verlenen aan het (deels) wijzigen van de 
bestemming van het perceel aan de Vaart ZZ 125 van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Dit deel van de kavel is al sinds 2004 als tuin in 
gebruik maar heeft in de bestemmingsplannen voor het buitengebied uit 2006, 2009 en 2016 steeds de bestemming ‘Agrarisch’ 
behouden. Ook in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ is de bestemming niet gewijzigd. In de procedures 
voor deze bestemmingsplannen is overigens geen zienswijze ingediend over dit perceel. De initiatiefnemer heeft nu het verzoek 
ingediend om de bestemming te wijzigen en daarmee de bestemming in overeenstemming te brengen met het huidige gebruik. 
Het college verleent voor de duur van twee jaar in principe medewerking aan het wijzigingen van de bestemming van het 
perceel aan de Vaart Zuidzijde 125 in Appelscha (kadastraal bekend Makkinga, sectie L, nummer 570) ‘Agrarisch’ naar ’Wonen’ 
voor de inrichting als onbebouwd erf middels de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.7.l van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2016, Veegplan 2018’.  

 
2.                                 Regenwater Haerenkwartier, mededeling aan de raad 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma, Fimke Hijlkema 

Besluit college Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte d.d. 5 juni 2019 heeft wethouder Jouke Jongsma de Raad toegezegd 
een mededeling op te stellen over de onderhoudskosten van verschillende maatregelen voor het omgaan met regenwater in het 
Haerenkwartier. Het college heeft ingestemd met de mededeling aan de raad.  
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3.                                   Regentonnen, ontstenen en vergroenen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de Raadscommissie Ruimte van 7 mei 2019 heeft het college toegezegd om het onderwerp ‘regentonnen, ontstenen en 
vergroenen’ te bespreken met onze twee grootste corporaties Actium en WoonFriesland. Op bestuurlijk niveau is dit onderwerp 
recentelijk met beide partijen besproken. In een mededeling aan de raad is het huidige beleid over dit onderwerp per corporatie 
beknopt inzichtelijk gemaakt. Het college heeft ingestemd met de mededeling aan de raad.  

 
4.                                     Vervolgadvies Vaststelling bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ en intrekken           

geurbeleid Wgv   
Portefeuillehouder Jouke Jongsma en Fimke Hijlkema 

Besluit college  In de collegevergadering van 3 juni 2019 is het advies over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herenweg te 
Donkerbroek’ en het intrekken van het geurbeleid op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) aangehouden. Het 
collegeadvies en (concept) raadsvoorstel zijn aangevuld met argument 2.3. De Nota van zienswijzen is op ondergeschikte 
onderdelen tekstueel gewijzigd. Het college stemt in met de reacties op de zienswijzen, zoals verwoord in de Nota van 
zienswijzen. Daarnaast stelt het college de raad het volgende voor: 
1. Het geurbeleid op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (bestaande uit: de Verordening geurhinder en veehouderij 
Ooststellingwerf en de Gebiedsvisie gemeente Ooststellingwerf) in te trekken; 
2. Het college opdracht te geven om nieuw geurbeleid op basis van de Wet geurhinder en veehouderij voor te bereiden; 
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ niet vast te stellen; 
4. Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder niet vast te stellen. 
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5.                                     IPF-programma Sterk Fries Ondernemerschap 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het 
bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân). Als strategisch 
platform zet het Innovatiepact Fryslân zich in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de provincie te versterken. Dit 
wordt gerealiseerd door in te zetten op vier programmalijnen: Sterk Fries Ondernemerschap, Ynbusiness, Fries Innovatie 
Ecosysteem en New Government Policy. Hierbij wordt er gewerkt vanuit een basis waarbij het gaat om sterke en actiegerichte 
interactie tussen Business, Talent&Knowledge, Smart Money en Government Policy. Op 22 november is tijdens de bijeenkomst 
van de VFG aan gemeenten gevraag om te gaan participeren in het project Sterk Fries Ondernemerschap. In zijn algemeenheid 
is daar toen positief op gereageerd. Nu wordt ons als gemeente gevraagd om de daad bij het woord te voegen en om voor 4 
jaar een bijdrage van in totaal € 5000,00 beschikbaar te stellen. Het college heeft besloten om  actief en financieel te 
participeren in het IPF-programma Sterk Fries Ondernemerschap en akkoord te gaan met een uitgave van € 5.000,00.  

 
6.                                 Beantwoording vragen Jaarstukken 2018 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college stemt in met de beantwoording van de technische vragen van de raad over de Jaarstukken 2018 en 
over de nota reserves en voorzieningen.   
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7.                                 Verklaring van Toepasselijkheid 2018 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid, door het college vastgesteld op 7 februari 2017, is de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (hierna BIG) opgenomen. Deze richtlijn, algemeen aanvaard als normenkader, 
bevat een totaalpakket aan informatiebeveiligingsmaatregelen geldend voor elke gemeente. Alle normen die gelden voor de 
specifieke wetgeving (o.a. PUN, RR, BRP, Suwi, DigiD, BAG, BGT) zijn hierin grotendeels geïntegreerd. Het college heeft de 
Verklaring van Toepasselijkheid 2018 vastgesteld. 


