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 1.                 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De 

Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Ten zuidoosten van Oosterwolde, aangrenzend aan het Ecomunitypark, wordt een zonnepark gerealiseerd dat uit twee fases 
bestaat. Fase 1 (ca. 6 ha) is al gerealiseerd. De eerste fase van het projectgebied betreft de verplaatsing van de eerder 
geplande locatie Houtwal. De locatie Houtwal was samen met andere locaties in de gemeente aangewezen als mogelijke 
plek voor een zonnepaneelveld. De locatie houtwal is niet gerealiseerd. In overleg met Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (die de SDE+ subsidies verstrekt) is het mogelijk gemaakt de reeds toegekende SDE-subsidie voor de locatie 
Houtwal te verplaatsen naar de locatie van fase 1, omdat deze nagenoeg aansluit op de locatie Houtwal. Fase 1 (ca. 6 ha) is 
tijdelijk (voor de duur van 10 jaar) vergund en inmiddels gerealiseerd. Deze tijdelijke vergunning van 11 oktober 2017 omvat 
naast de 6 ha die reeds is gerealiseerd nog ca. 35 ha.  Tegen de tijdelijke omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt.  
Daarop is een nieuwe inrichtingsvariant besproken.  Het nog niet gerealiseerde deel (fase 2)heeft een oppervlakte van ca. 45 
ha. De aangevraagde, nu voorliggende omgevingsvergunning heeft betrekking op het gehele zonnepark, fase 1 en 2 (van ca. 
51 ha), omdat ook voor fase 1 een vergunning voor 30 jaar gewenst is in plaats van de 10 jaar die nu is vergund. 
Het college heeft besloten: 
1. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te geven. 
2. De gevraagde omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen, nadat en onder de voorwaarde dat door de raad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen wordt gegeven. 
3. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 
4. T.a.v. de financiële participatie van de omgeving van het zonnepark de keuze te maken voor het gebiedsfonds. 
5. Het beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf te laten aanpassen, welke t.z.t. via het college aan de raad zal 
worden voorgelegd ter besluitvorming. 
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2.                      Verzoek om tegemoetkoming planschade Duistereweg 1 te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Aanvrager heeft een verzoek ingediend ter verkrijging van een financiële vergoeding wegens planschade. Verzoeker stelt dat 
schade in de vorm van waardevermindering is geleden in verband met de mogelijkheden van het bestemmingsplan 
“Woningbouw Duistereweg te Oosterwolde”. Dit bestemmingsplan maakt het bouwen van in totaal acht woningen nabij het 
object van aanvrager mogelijk. Dit plan betreft een initiatief van projectontwikkelaar Theo Wijntjes BV. De gemeente heeft 
met deze projectontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten, hierin heeft Theo Wijntjes BV zicht  verplicht om de 
financiële tegemoetkoming in planschade, die de gemeente moet uitkeren, te vergoeden. 
Het college heeft ingestemd met: 
1. het definitief planschade advies Duistereweg 1 te Oosterwolde (kenmerk 3834520, december 2018) om de ingediende 
aanvraag tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en aanvrager een tegemoetkoming van € 5.650,- toe te kennen; 
2. De betaling van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot de 
dag der uitbetaling en het drempelbedrag (recht) van € 300,- uiterlijk aanstonds na het onherroepelijk worden van de 
beschikking te voldoen. 
3. Het bedrag van € 5.650,- vermeerderd met de wettelijke rente te verhalen op ontwikkelaar Theo Wijntjes BV. 
4. De brief aan verzoeker vast te stellen. 
5. De brief aan belanghebbende Theo Wijntjes BV vast te stellen. 


