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1.                          Bestemmingsplan "Buitengebied 2016, Veegplan 2018" 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 22 maart 2016 heeft de toenmalige gemeenteraad, na een relatief kort maar intensief proces, een nieuw 
bestemmingsplan voor het landelijke gebied vastgesteld. Nu er ruim twee jaar met het nieuwe plan wordt gewerkt, is door de 
gebruikers van het plan geconstateerd dat het plan op onderdelen een aantal onvolkomenheden heeft. Met het voorliggende 
veegplan kan dit opgelost worden. Het veegplan omvat geen grote beleidswijzigingen, die zijn immers al gemaakt bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2016, maar heeft wel betrekking op (ondergeschikte) aanpassingen in de 
planregels en de zogeheten verbeelding. Ook worden in het veegplan een aantal perceelgerichte aanpassingen 
meegenomen zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de Golfbaan in Appelscha. Het college stelt de raad het volgende voor: 
1. voor wat betreft de ontvankelijkheid, de inhoud en de overwegingen ten aanzien van de zienswijzen en de voorgestelde 
ambtshalve aanpassingen te besluiten overeenkomstig de nota zienswijzen. 2. het “bestemmingsplan Buitengebied 2016, 
Veegplan 2018” analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen. 3. geen exploitatieplan overeenkomstig artikel 6.12 van de Wro 
vast te stellen. 
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2.                       Procesvoorstel OWO-beleidstafels 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Jouke Jongsma 

Besluit college Tijdens de OWO-collegebijeenkomst van 13 november jl. is een top 3 opgehaald van onderwerpen die, volgens de 
bestuurders van de drie OWO-gemeenten, verder uitgewerkt kunnen worden. De top 3 is als volgt: 1. Duurzaamheid 
(energietransitie, regionale energiestrategie, klimaatagenda) 2. Recreatie en Toerisme 3. Omgevingswet  
De OWO-regiegroep stelt voor dat de colleges van de drie huizen de in de notitie genoemde bestuurders de opdracht geven 
om deze drie thema’s verder uit te werken en te operationaliseren. Het advies is om dit meteen in samenspraak met de 
(beleids)medewerkers (uit ieder huis één medewerker) op te pakken en deze uitwerkings- en operationaliseringsslag te laten 
landen in een (start)notitie. Verder is het voorstel om per thema één bestuurder aan te wijzen die het initiatief neemt om de 
‘tafels’ bijeen te roepen om op deze manier voldoende vaart in het proces te houden. Het college stemt in met de OWO-top 3 
en geeft de betrokken bestuurders de opdracht ieder thema nader te duiden en uit te werken. 

 
 
3.                       Gescheiden inzameling luier- en incontinentieafval 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Bij de behandeling van de heroverweging invoering Diftar+ heeft de raad Motie 020, apart inzamelen van luiers aangenomen. 
In deze motie wordt het college verzocht met een voorstel te komen voor het apart inzamelen/ inleveren en tarifering van 
luiers.  
Aparte inzameling van luiers geeft op dit moment geen milieuvoordeel, alleen maar hogere kosten. 
Om deze reden doet het college de raad nu geen voorstel voor het starten van een aparte inzameling van luier- en 
incontinentieafval. Het college volgt de ontwikkelingen op het gebied van inzameling en verwerking van luier- en 
incontinentieafval op de voet en zal, zodra zij daarvoor wel mogelijkheden zien, met een voorstel komen. 
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4.                            Akte van cessie truckkartel 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De Europese Commissie heeft in juli 2016 vastgesteld dat truckfabrikanten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF de 
EU-mededingingsregels hebben overtreden. De fabrikanten bleken onderling afspraken te hebben gemaakt over prijzen en 
het doorberekenen van kosten voor emissietechnologieën aan klanten. Het gaat om voertuigen gekocht in de periode van 
1997 tot en met 2011. Als gevolg van deze afspraken zijn in het verleden trucks, waaronder brandweervoertuigen, voor een 
te hoge prijs gekocht. 
Door bovengenoemde prijsafspraken heeft Veiligheidsregio Fryslân de brandweervoertuigen voor een te hoog bedrag 
overgenomen van de gemeenten. Om deze te veel gemaakte kosten terug te vorderen van de truckfabrikanten wil de VRF 
een juridische procedure starten. Er is hiervoor een landelijk initiatief, genaamd NL Truckkartel. Veiligheidsregio Fryslân is 
bereid namens de Friese gemeenten aansluiting te zoeken bij dit initiatief en alle proceshandelingen te laten verrichten die 

nodig zijn om een schadevergoeding te krijgen. Het college heeft besloten om de vordering tot schadevergoeding met 

betrekking tot brandweervoertuigen over te dragen aan Veiligheidsregio Fryslân. 

5.                        Lelystad Airport 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Vanaf 11 januari 2019 loopt de zienswijzeprocedure over het ontwerpwijzigingsbesluit van het Luchtvaartbesluit Lelystad 

Airport. De gemeente Ooststellingwerf heeft de mogelijkheid om ook een zienswijze in te dienen. Het college stemt in met 

een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin de minister nadrukkelijk wordt verzocht Lelystad Airport 
pas open te stellen nadat de herinrichting van het Nederlands luchtruim is geregeld en informeert de raad over het proces tot 
nu toe en de gezamenlijke brief van de gemeenten Weststellingwerf, De Fryske Marren en Ooststellingwerf aan het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat te sturen. 
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6.                              Vaststelling project Fonds uit de tweede 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. Voorgesteld 
wordt om het subsidiebedrag voor het project ‘Outdoor Fitness Donkerbroek’ vast te stellen op het volledige aangevraagde 
bedrag omdat in de verantwoording van het project duidelijk is aangetoond dat alle activiteiten conform de aanvraag zijn 
uitgevoerd. De officiële opening zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Het college gaat hiermee akkoord.  
 

 
 
7.                        Advies Adviesraad Sociaal Domein over samenhangende aanpak statushouders 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 14 januari een ongevraagd advies gegeven in reactie op het memo realiseren 
samenhangende aanpak statushouders dat op 18-12-2018 ter kennisname is aangeboden aan het college en de Adviesraad 
Sociaal Domein.  Het college neemt het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over.  
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8.                         Zelfevaluatie basisregistratie personen 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Iedere Nederlandse gemeente is verplicht jaarlijks een controle te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van 
de BRP en naar de verwerking van gegevens daarin. Dat is op grond van de Wet BRP. Het betreft een zelfevaluatie waarbij 
gemeenten gebruik maken van de zogenaamde Kwaliteitsmonitor, een door het Ministerie van BZK beschikbaar gestelde 
webapplicatie om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot de BRP uit te voeren. 
Het college heeft vastgesteld dat Ooststellingwerf bij de zelfevaluatie BRP een voldoende scoort op de inrichting, de werking 
en de beveiliging van de BRP en op de verwerking van gegevens daarin. Het college stuurt een uittreksel BRP aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en informeert de raad met een 
mededeling hierover.  

 
 
 
 
 
 
 
 


