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Nummer 23 – 25 juni 2018 

 1.                    Aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken HaerenKwartier. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Sinds april 2017 werken we samen met Actium en Scala aan de wijkvernieuwing Haerenkwartier. Actium heeft altijd ingezet 
op verduurzaming van de woningen door renovatie van 127 woningen en sloop en vervangende nieuwbouw van 44 
woningen. Sinds kort is daar de ambitie om gasloos te gaan bijgekomen.  Aanleiding zijn onder andere het aandringen van 
bewoners om de wijk gasloos te maken, de recente berichtgeving over het dichtdraaien van de gaskraan en de mogelijkheid 
subsidie te krijgen via het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
Binnen het Programma Aardgasvrije Wijken maken circa 20 wijken kans op een subsidie om de onrendabele top van het 
gasloos maken van de wijk te dekken. Vooruitlopend op het programma zijn al 5 wijken toegewezen. Momenteel maken nog 
circa 15 wijken kans op subsidie. Uit alle aanvragen selecteert het Ministerie de beste projecten. Alleen gemeenten kunnen 
een aanvraag doen. 
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het uitgangspunt Haerenkwartier aardgasvrij en in dat kader de 
subsidieaanvraag Programma Aardgasvrije Wijken voor de wijk Haerenkwartier te versturen aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 

2.                        Brief  recreatiepark “Buitenplaats De Hildenberg”. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 20 april 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad het facet-bestemmingsplan “Zonnepaneelvelden Ooststellingwerf” 
gewijzigd vastgesteld. In dit bestemmingsplan is ook de locatie Appelscha-Hoog opgenomen als te ontwikkelen 
zonnepanelenveld. Inmiddels is het zonnepaneelveld op deze locatie gerealiseerd en operationeel. Ten tijde van de 
vaststelling van bovengenoemd bestemmingsplan speelde ook de discussie rondom de uitbreiding van de golfbaan. Door 
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deze uitbreiding zou de Golfbaan de zogenaamde A-status ranking kunnen verkrijgen. 
In verband met eerder gedane toezeggingen richting de Golfbaan is de gemeente na de vaststelling van het facet-
bestemmingsplan met een aantal direct betrokken rondom de locatie Appelscha Hoog (De Hildenberg, omwonenden, de 
Golfbaan en de exploitant van het zonneveld, GroenLeven B.V.) in overleg getreden. Inzet van dit overleg was om in 
gezamenlijkheid te kijken op welke wijze de uitbreiding van de Golfbaan gerealiseerd zou kunnen worden in samenhang met 
de realisatie van het zonnepanelenveld op dezelfde locatie. 
 
Het college heeft besloten om de destijds gezamenlijk gemaakte afspraken omtrent de inpassing van het zonnepanelenveld 
Appelscha Hoog, in relatie tot de uitbreiding van de Golfbaan, te bestendigen. 
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3.                         Meicirculaire 2018 en begrotingsperspectief 2018-2022.  

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De meicirculaire informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2018 en verder, gebaseerd op de 
voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Het college heeft besloten om kennis te nemen van de gevolgen van de meicirculaire 
2018 en de gevolgen voor het begrotingsperspectief. In te stemmen met de voorstellen in de brief over de meicirculaire en 
het begrotingsperspectief en in te stemmen met de 14e begrotingswijziging 2018 als gevolg van de financiële uitkomsten van 
de meicirculaire 2018.  
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4.                         Moties algemene Ledenvergadering van de VNG (27 juni 2018). 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 27 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats te Maastricht. In het advies worden de ingediende 
moties besproken. Het college heeft besloten om een voorstel tot een tekstaanpassing van de motie van gemeente 
Heerhugowaard c.s. inzake onderwijshuisvesting in te dienen en verder in te stemmen voor de moties zoals tot 23 juni 2018  
bekendgemaakt voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG. 
 

5.                        Thema Coöperatie Appelscha regio 3.0. 

Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Jouke Jongsma 
 
De themalunch op 25 juni staat in het teken van de Coöperatie Appelscha Regio 3.0. Jan Henk Veenhouwer en Bianca Grote 
Beverborg komen een toelichting geven en van gedachten wisselen 
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6.                   Vaststelling project Fonds Ooststellingwerf 3e ronde. 

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. De 
eenmalige subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf voor een project uit de derde ronde is vastgesteld. Het gaat om het project  
verduurzaming zwembad Haulewelle.  

7.                    Kap 30 eiken Makkinga. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In de commissie Ruimte zijn vragen gesteld over de kap van 30 eiken in Makkinga. Naar aanleiding van deze schriftelijke 
beantwoording zijn er nog twee aanvullende vragen gesteld: 
1. Wie heeft de opbrengst van het hout gekregen? 
2. Kan de gemeente een boete opleggen? 
Deze vragen worden beantwoord volgens de mededeling aan de raad. De antwoorden zijn als volgt: 
 
1. De wet Natuurbescherming is en blijft van toepassing. De kap is rechtmatig uitgevoerd en de opbrengst is voor de 
eigenaar. Waar het hout is gebleven en wat het heeft opgebracht is geen zaak van de gemeente. 
2. Boete opleggen is niet aan de orde omdat de gemeente hierin geen bevoegd gezag is. 


