
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 31-08-2021
Tijd 9:00 - 12:30
Locatie Raadszaal
Voorzitter Burgemeester
Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en 

Marjan van der Weij

1 Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

2 Vaststelling ‘Eindverslag inspraak voorontwerp-bestemmingsplan 
Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5’
Ter afsluiting van de inspraak op het voorontwerp-bestemmingsplan 
'Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5' wordt uw college, ter vaststelling, het 
'Eindverslag inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Beetsterzwaag 
Commissieweg 2 t/m 5' aangeboden. Naar aanleiding van de inspraak is het 
bestemmingsplan aangepast (zie ook het verslag). Dit is niet van dusdanige 
aard en omvang dat Nota van Uitgangspunten herzien dient te worden.

Besluit:

1. Het 'Eindverslag inspraak voorontwerp-bestemmingsplan 
Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5' vast te stellen.

2. Het besluit kenbaar te maken aan de insprekers, als antwoord op de 
inspraakreactie.

3 Beantwoording vraag van Opsterlands Belang over kosten bediening brug PHK
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 5 juli is gesproken over de 
bediening van de brug over het Polderhoofdkanaal bij de Geawei in Nij Beets. 
Dit naar aanleiding van de beantwoording van op 1 juni gestelde schriftelijke 
vragen van dhr. De Jong van fractie Opsterlands Belang. Tijdens de vergadering 
is één van de vragen, over de kosten van de bediening, onbeantwoord 
gebleven. Met bijgevoegde brief wordt deze vraag alsnog beantwoord.

Besluit:

1. De beantwoording van de vraag van Opsterlands Belang over de 
bediening van de brug over het Polderhoofdkanaal vast te stellen.
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4 Inzet bevoegdheden Tijdelijke Wet Maatregelen
De burgemeester legt over de inzet van de bevoegdheden die haar op grond 
van de Tijdelijke Wet Maatregelen (hierna: TWM) toekomen verantwoording af 
aan de gemeenteraad. Met de gemeenteraad is afgesproken deze 
verantwoording één keer per acht weken per brief te geven. Zolang de TWM 
van kracht is. De vierde verantwoordingsbrief ligt nu voor.

Besluit:

1. De brief aan de raad over de inzet van de bevoegdheden op grond van 
de Tijdelijke Wet Maatregelen vast te stellen.

5 Afwijken van het welstandsadvies voor de bouw van een carport met 
zonnepanelen op de locatie Legewei 3 te Nij Beets
Afwijken van het welstandsadvies om zo mee te kunnen werken aan de 
verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw van een carport met 
zonnepanelen op de locatie Legewei 3 te Nij Beets.

Besluit:

1. Af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem van 30 juni 2021 
voor de bouw van een carport met zonnepanelen op de locatie Legewei 
3 te Nij Beets.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 
(week 36). 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

Marjan van der Weij Ellen van Selm


