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Nummer 4 – 29 januari 2019 

 1.                   Evaluatie N381 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Op basis van het eindrapport “Evaluatie van het participatieproces bij het project N381 Drachten-Drentse grens” is het 
inventarisatieonderzoek verkeerseffecten uitgevoerd. De gemeenteraden van Opsterland en Ooststellingwerf en de Staten 
van de provincie Fryslân worden hierover geïnformeerd. De aanbeveling om na realisatie van de verdubbeling N381 tussen 
Donkerbroek en Oosterwolde in 2020 nogmaals een evaluatie uit te voeren naar de verkeers- en verkeersveiligheidseffecten 
wordt overgenomen door het college. Ook stuurt het college een mededeling aan de raad inclusief de drie bijlagen 
‘Eindrapportage maatregelen gebiedsontwikkeling N381’, ‘Evaluatie van het participatieproces bij het project N381’ en 
‘Inventarisatie-onderzoek verkeerseffecten N381’. 

 
 
 
2.                        Subsidie 2019-2020 Coöperatie Appelscha Regio 3.O 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Zie persbericht. 
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3.                     Plan van Aanpak Biodiversiteit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het ‘Proces naar het Biodiversiteitsplan van Ooststellingwerf ’ is een uitwerking van de ‘versnellingsagenda Duurzaam 
Ooststellingwerf 2030’ die in september 2017 door de raad is vastgesteld.  Kort samengevat doet de gemeente een voorzet 
voor een actieplan en daagt een breed scala aan partijen in de gemeente uit om zich aan te sluiten. Iedereen wordt 
uitgenodigd mee te denken en vooral mee te doen om de uitvoeringsagenda in te vullen met concrete projecten. De projecten 
worden vervolgens thematisch gebundeld en voorzien van een onderbouwing voor realisatie. Alle projecten samen vormen 
een uitvoeringsagenda Biodiversiteit, die de spil is van het nieuwe biodiversiteitsplan van de gemeente Ooststellingwerf. Het 
college heeft de notitie ‘Proces naar het Biodiversiteitsplan van Ooststellingwerf’ vastgesteld en zendt de notitie ter 
kennisname aan de raad.  
 

 
 
4.                     Extra opbouwwerk dorpen t.b.v. activiteiten/projecten vanuit dorpsgesprekken (vervolg) 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Zie persbericht 
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5.                          Principeverzoek zonnepark Duistereweg Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Voor de locatie Duistereweg te Oosterwolde is een principeverzoek binnengekomen om het mogelijk te maken dat de 
grondeigenaren in samenwerking met Tautus een zonnepark kunnen realiseren. Het zonnepark is strijdig met het 
bestemmingsplan die nu van kracht is. Om het zonnepark mogelijk te maken is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Het 
zou dan gaan om een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Conform ons 
beleid zonnepaneelvelden is het zonnepaneelveld alleen tijdelijk mogelijk voor ten hoogste 30 jaar.  
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het afwijken van de beheersverordening ten behoeve van 
de bouw en het gebruik van een zonnepark aan de Duistereweg in Oosterwolde ten noorden van de N381. 
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6.                      Tijdelijke mantelzorgwoning Haule 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 29 augustus 2018 heeft er overleg met wethouder Hijlkema plaatsgevonden over het verzoek van het toevoegen van één 
woning (niet zijnde een mantelzorgwoning) aan de achterzijde van de Dorpsstraat 47 te Haule. Op 9 oktober 2018 heeft het 
college besloten om geen medewerking aan het principeverzoek voor het bouwen van deze woning (niet zijnde een 
mantelzorgwoning) ten oosten van De Mandestraat 36 te Haule (op het achtererf van de Dorpsstraat 47 te Haule). 
Wel heeft het college in een brief aan de initiatiefnemer  (12 december 2018; zie bijlage 1) er op gewezen dat er in het Besluit 
omgevingsrecht (vergunningsvrij) mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. In vervolg hierop heeft er 
op 16 januari 2019 wederom een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Hijlkema en initiatiefnemer. In het gesprek is 
door de wethouder aangeven dat de gemeente aansluit bij de landelijke regelgeving voor wat betreft de bouwregels  m.b.t 
mantelzorgwoningen.  Hoewel de gemeente Ooststellingwerf met betrekking tot mantelzorgwoningen de regels van het 
Besluit omgevingsrecht (de Bor) volgt is het in specifieke en zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk middels een kruimelgeval 
tijdelijk af te wijken voor een periode van maximaal 10 jaar. Het college heeft besloten om de bouw van een 
mantelzorgwoning, met een oppervlakte van maximaal 100m² toestaan  voor een periode van maximaal 10 jaar. Na 10 jaar 
dient de mantelzorgwoning te worden verwijderd of zoveel eerder nadat de mantelzorg is beëindigd. 

 
 
 
7.                            Subsidieverzoek Stichting Friesland POP 2019 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 12 december 2018 hebben we van Stichting Friesland POP een subsidieverzoek voor het jaar 2019 ontvangen. Zij vragen 
€ 1.400,- subsidie aan voor kleine projecten in het kader van Friese popcultuur. In dit geval de Talentstages Ooststellingwerf 
2019. Het college heeft besloten het  subsidieverzoek van Stichting Friesland Pop, voor het jaar 2019, af te wijzen. 
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8.                       Vaststellen subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De raad heeft bij besluit van 18 december 2018 besloten de subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf uit te 
breiden met een onderdeel Startersleningen. Deze nieuwe lening is ondergebracht in de bijgevoegde subsidieregeling 
Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019. Het college heeft besloten om de subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar 
Ooststellingwerf 2018 in te trekken en de subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019 vast te stellen. 

 
 
 
9.                             Managementletter 2018 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de raad HZG Accountants & Adviseurs opdracht gegeven om de 
jaarrekening 2018 te controleren. Als onderdeel van de controle op de jaarrekening heeft in november 2018 de interim-
controle plaatsgevonden. De accountant brengt verslag uit over de bevindingen naar aanleiding van deze interim-controle 
door middel van de Managementletter. Het college neemt kennis van de Managementletter 2018 en biedt de auditcommissie 
de Managementletter 2018 aan ter kennisgeving. 
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10.                       Regionale afspraken bedrijventerrein Z.O.F. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het rijk verwacht dat gemeenten, in regionaal verband, afspraken maken om vraag en aanbod van terreinen in evenwicht te 
houden en verwacht van de provincies een regisserende rol. De provinciale Verordening Romte heeft ten aanzien van 
bedrijventerrein-ontwikkeling de strekking van het landelijke convenant bedrijventerreinen (2010) overgenomen. Daarin is 
vastgelegd dat ruimtelijke plannen voor nieuwe bedrijventerreinen moeten passen in een regionaal opgesteld en vastgesteld 
bedrijventerreinenplan waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. 
Ook Provinciale Staten zien de programmering van bedrijventerreinen als belangrijk aandachtspunt. De economische 
doelstellingen (voldoende en goed aanbod) en het uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik moeten in een goede samenhang 
staan. 
Het college heeft het volgende besloten: 
a. Kennis te nemen van de notitie Regio Zuidoost volop in bedrijf! Afspraken bedrijventerreinen regio Zuidoost Fryslân 2019-
2026/2030; 
b. De in deze notitie opgenomen afspraken vast te stellen; 
c. In te stemmen met bijgaande gezamenlijke GS aanbiedingsbrief en persbericht; 
d. De notitie ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 


