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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 30 maart vast te stellen. 
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Beslissing op bezwaar afwijzing aanvraag Verzilverlening  

Dit advies betreft de beslissing op het bezwaar inzake het afwijzingsbesluit van 

11 juni 2019 inzake een verzilverlening. De bezwarencommissie (BCO) 

adviseert om het bezwaar tegen het afwijzingsbesluit ongegrond te verklaren 

en het besluit van 11 juni 2019 qua strekking in stand te laten, met dien 

verstande dat de wettelijke grondslag voor de afwijzing van de aanvraag voor 

een Verzilverlening, berust op artikel 7, aanhef en onderdeel b van de 

“Verordening Verzilverlening gemeente Opsterland 2019”. Het advies aan het 

college is om dit oordeel van de BCO te volgen. 

 

Besluit 

1. Het advies van de BCO over te nemen, het bezwaar tegen het 

afwijzingsbesluit ongegrond te verklaren en het besluit van 11 juni 

2019 qua strekking in stand te laten, met dien verstande dat de 

wettelijke grondslag voor de afwijzing van de aanvraag voor een 

Verzilverlening, berust op artikel 7, aanhef en onderdeel b van de 

“Verordening Verzilverlening gemeente Opsterland 2019”. 

2. De brief met de beslissing op bezwaar vast te stellen. 
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3 Procesbesluit winning Gorredijk 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 19 januari 2021 de 

aan Vermillion Energy Netherlands BV verleende winningsvergunning 

koolwaterstoffen Gorredijk verlengd tot en met 31 december 2039. De 

gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Fryske Marren konden zich niet 

vinden in deze verlenging en hebben elk voor zich pro-forma bezwaar 

gemaakt. Het is echter zowel politiek als processueel en financieel efficiënter in 

deze procedure verder gezamenlijk op te treden. Hierover is contact 

opgenomen met mr. R. van der Velde van advocatenkantoor Plas & Bossinade. 

Om de procedure te voeren moet nog een procesbesluit worden genomen, en 

de advocaat gemachtigd worden namens ons proceshandelingen te verrichten. 

 

Besluit 

1. Bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van 19 januari 2021 van het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de aan Vermillion 

Energy Netherlands BV verleende winningsvergunning koolwaterstoffen 

Gorredijk te verlengen tot en met 31 december 2039. 

2. mr. R. van der Velde van advocatenkantoor Plas & Bossinade, te 

machtigen de daartoe benodigde proceshandelingen te verrichten en - 

voor zover nodig – de proceshandelingen die daartoe bij het nemen van 

dit besluit reeds zijn verricht te bekrachtigen. 
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Reactie op brieven en vragen inzake natuurcompensatiegebied 

Op 25 januari 2021 heeft een inwoonster van Nij Beets zich schriftelijk tot de 

Gemeenteraad gericht naar aanleiding van de beantwoording van eerdere 

raadsvragen inzake de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State op de 

status van de compensatiegebieden nabij Nij Beets. De raad heeft deze brief ter 

afhandeling in handen van het college gesteld. Vervolgens heeft de fractie 

GroenLinks-Opsterlanders op 21 februari 2021 vragen gesteld in dezelfde 

kwestie. 

 

Besluit 

1. De reactie op de brief van 25 januari 2021 vast te stellen. 

2. De raad te informeren over deze reactie middels bijgaande brief. 

3. De vervolgvragen uitspraak RvS inzake natuurcompensatie 

Polderhoofdkanaal te beantwoorden middels bijgaande brief. 
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Nota van Uitgangspunten uitbreiding Langezwaag 

Op basis van een breed gedragen plan is een Nota van Uitgangspunten 

gemaakt, die aan de raad voorgelegd kan worden. Hiermee kan een start 

gemaakt worden met de bestemmingsplanprocedure voor uitbreidingsplan 

“Langezwaag – Noord. 

 

Besluit 

1. In beginsel planologische medewerking te verlenen aan het voornemen 

van Languit BV om een uitbreidingsplan te realiseren. 

2. Daartoe het raadsvoorstel “Starten bestemmingsplanprocedure 

Langezwaag – uitbreiding Langezwaag-Noord” vast te stellen. 
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Zienswijze op ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 

Bij mailbericht zijn wij op 24 februari 2021 door de provinsje Fryslân 

geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerp van de 

Omgevingsverordening Fryslân 2022. Uw college wordt voorgesteld de 

zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân vast te 

stellen. 

 

Besluit 

1. De brief aan het college van gedeputeerde staten van Fryslân vast te 

stellen als zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsverordening 

Fryslân 2022. 

2. De zienswijze met de bijgaande aanbiedingsbrief ter informatie aan de 

raad te sturen. 
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Tegemoetkoming verhuurder sportaccommodaties vierde kwartaal 2020 

Sportverenigingen zijn op dit moment een van de vele sectoren die te maken 

hebben met de gevolgen van de corona crisis. De Rijksoverheid gaat de 

gemeente wederom compenseren voor gederfde huurinkomsten van 

sportverenigingen. Dit maakt het voor de gemeente mogelijk om de huur die 

sportverenigingen de gemeente verschuldigd zijn voor het gebruik van 

gemeentelijke sportvoorzieningen in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober 

tot en met 31 december 2020) kwijt te schelden. 

 

Besluit 

1. De huur die sportverenigingen verschuldigd zijn voor het gebruik van 

gemeentelijke gymlokalen voor het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober 

t/m 31 december 2020) kwijt te schelden. 

2. De gebruikersvergoeding die sportverenigingen verschuldigd zijn voor 

het gebruik van gemeentelijke sportvelden voor het vierde kwartaal van 

2020 (1 oktober t/m 31 december 2020) te verlagen met 45%. 

3. De door het Rijk te verstrekken specifieke uitkering SPUK ter 

compensatie van gederfde huurinkomsten aan te wenden voor het 

dekken van beslispunt 1 en 2. 

4. De betaalde huur die Volleybal Bakkeveen heeft betaald voor het 

gebruik van de gymlokalen in seizoen 2020-2021 terug te storten. 
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Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein 

De gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 

Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein op 20 april 2021. 

 

Besluit 

1. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 

Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein. 
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Beslissing op de bezwaarschriften inzake de verleende omgevingsvergunning 

voor het realiseren van en minicamping op de locatie Duerswâld 31B te 

Wijnjewoude 

Beslissing op de bezwaarschriften inzake de verleende omgevingsvergunning 

voor het realiseren van een minicamping op de locatie Duerswâld 31B te 

Wijnjewoude. 

 

Besluit 

1. Het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) over te nemen 

en de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. 

2. Dit besluit door middel van de bijgevoegde brieven aan de 

bezwaarmakers kenbaar te maken. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 april 2021 (week 

15).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


