Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

03-11-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Geert Broekman
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 27 oktober vast te stellen.
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Verordeningen 2021
De verordeningen voor belastingen, heffingen en subsidie zijn, indien
noodzakelijk geactualiseerd en de tarieven zijn aangepast.

Besluit
1. De tekst van het raadsvoorstel Legesverordening Opsterland 2021 vast
te stellen.
2. De tekst van het raadsvoorstel Verordening Rioolheffing Opsterland
2021 vast te stellen.
3. De tekst van het raadsvoorstel Verordening Onroerende Zaak
Belastingen Opsterland 2021 vast te stellen.
4. De tekst van het raadsvoorstel Verordening Lijkbezorgingsrechten
Opsterland 2021 vast te stellen.
5. De tekst van het raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten Opsterland 2021 vast te stellen.
6. De tekst van het raadsvoorstel Subsidieverordening
Oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021 vast te stellen.
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Beslissing op bezwaar Wob-verzoek ontheffing ligplaats Gorredijk
Dit advies betreft de beslissing op bezwaar inzake het bezwaar aangetekend
door een familie uit Gorredijk. Het bezwaar richt zich tegen het Wob-besluit
van 9 juli 2020. Daarin werd de verstrekking van een gevraagd document
inzake de ontheffing voor een ligplaats voor een bootje geweigerd, omdat dat
document niet bestaat. De bedoelde ontheffing is destijds niet verleend, maar
juist expliciet geweigerd. De publicatie van 4 juni 2020 in de Sa! was foutief,
hetgeen bij bezwaarmakers ook bekend kon zijn. De bezwarencommissie
Opsterland (BCO) adviseert om het bezwaar tegen het Wob-besluit ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het advies aan het
college is om het advies van de BCO te volgen.

Besluit
1. Het advies van de BCO over te nemen, het bezwaar tegen het Wobverzoek ongegrond te verklaren en geen proceskosten als bedoeld in
artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht te vergoeden.
2. De brief met de beslissing op bezwaar vast te stellen.
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Raadsvoorstel centraal tellen stemmen
Om het tellen van de stembiljetten beter te laten verlopen heeft de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een experiment in het leven
geroepen. Alle stemmen worden dan daags na de verkiezingsdag op een
centrale locatie geteld. Om aan het experiment mee te kunnen doen is
instemming van de gemeenteraad nodig.

Besluit
1. Bijgaand raadsvoorstel "Instemmen met centraal tellen stembiljetten"
vast te stellen.
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Aanpassing verordening Romte met de Zonneladder door Provinciale Staten
In November 2020 spreken Provinciale Staten over een aanpassing van de
verordening Romte Fryslân 2014 met de zonneladder. De gevolgen van deze
aanpassing zijn besproken in de beleidstafel duurzaamheid van de OWO
gemeenten. Alle drie de gemeenten hebben een individuele zienswijze tegen
het voornamen van de provincie om de Verordening aan te passen
ingediend. In de beleidstafel duurzaamheid is het idee ontstaan om Provinciale
Staten uit te nodigen in het Biosintrum te Oosterwolde. Zeker in
plattelandsgemeenten, zoals de OWO gemeenten, is de opwek van zonneenergie cruciaal als belangrijke bron van hernieuwbare energie. De bedoeling
was om Provinciale Staten als gemeenten gezamenlijk met de netbeheerder
Liander voor te lichten over de ‘grote’ gemeentelijke opgave in de
energietransitie en voor welke keuzen gemeenten en Liander daarbij komen te
staan. Door de Coronapandemie is afgezien van deze bijeenkomst. In plaats
daarvan is afgesproken om Provinciale Staten als OWO-gemeenten, aanvullend
op onze eerdere zienswijzen, schriftelijk te informeren over onze opgave en de
bijbehorende keuzes. Een conceptbrief aan Provinciale Staten is als bijlage
bijgevoegd.

Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten
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Beantwoording raads vragen VVD-fractie over centrale mestvergisting
Wijnjewoude
Door de raadsfractie van VVD worden vragen gesteld over de plannen voor
centrale mono-mestvergisting in Wijnjewoude. De vragen van de VVD en een
concept beantwoording zijn als bijlage bijgevoegd.

Besluit
1. De bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD
fractie vast te stellen.
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Brief aan de gemeenteraad over uitstel evaluatie en actualisatie Woonvisie
2017-2021
Op de Langetermijnagenda (LTA) stond voor de raadsvergadering van 9
november de evaluatie en actualisatie van de Woonvisie 2017-2021 gepland.
Dit is mede gelet op de gesprekken die zijn opgestart met de provincie over de
verruiming van de woningbouwruimte niet haalbaar gebleken. De evaluatie en
actualisatie van de woonvisie zal - samen met een woningbouwprogramma - in
het eerste kwartaal van 2021 aan de raad worden voorgelegd.

Besluit
1. De brief, waarin de raad wordt geïnformeerd over het uitstel van de
evaluatie en actualisatie van de Woonvisie 2017-2021 vast te stellen.

8

Plan van aanpak Transitievisie Warmte
In het klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in 2050 van het aardgas
af moeten zijn. De gemeenten zijn aangewezen als regisseur van de
warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren,
bewoners, netbeheerders en mede overheden moeten zij eind 2021 een
transitievisie warmte klaar hebben. Met de Transitievisie maken gemeenten het
tijdspad per dorp/wijk inzichtelijk: wanneer worden welke dorpen of wijken
van het aardgas afgekoppeld. Voor de dorpen of wijken die voor 2030 gepland
staan om aardgasvrij te worden, moeten ook al de mogelijke warmtealternatieven in een Uitvoeringsplan bekend zijn. De Transitievisie moet
uiteindelijk worden vastgesteld door de raad.

Besluit
1. Het plan van aanpak transitievisie warmte vast te stellen.
2. De raad met de bijgevoegde brief te informeren.
3. Het bijgaande persbericht vast te stellen.
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Ontwerpbestemmingsplan “Terwispel – De Streek 24 en 26”
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Terwispel – De Streek 24 en 26",
vergezeld van de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wgh). Een en ander
met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voorgesteld wordt om het
ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende ontwerpbesluiten ter visie te
leggen.

Besluit
1. Voor de realisatie van een (vervangende) woning aan De Streek te
Terwispel (nabij nummer 24, toekomstig nummer 26) geen
milieueffectrapport (MER) dan wel een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling
op te laten stellen.
2. Voor de realisatie van een (vervangende) woning aan De Streek te
Terwispel (nabij nummer 24, toekomstig nummer 26) in navolging van
eerdere besluitvorming het ontwerpbestemmingsplan "Terwispel – De
Streek 24 en 26", de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde (Wgh) vast te
stellen.
3. De stukken genoemd onder 2, gelet op artikel 3.8 juncto artikel 3.30
Wro, in procedure te brengen.
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Overeenkomst Ruimte voor Ruimte gemeente Opsterland De Wyngaerden,
Luxwoude
Aan de Wyngaerden in Luxwoude staan een aantal voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen. De eigenaar wil door middel van de Ruimte voor
Ruimteregeling de bestaande bedrijfsbebouwing slopen en saneren, in ruil voor
een compensatiewoning een van de twee bouwpercelen. U wordt voorgesteld
de overeenkomst te sluiten met de rechthebbende.

Besluit
1. Een ‘Overeenkomst Ruimte voor Ruimte gemeente Opsterland' af te
sluiten.
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Besluit toekennen planschadevergoeding naar aanleiding van het door de
gemeenteraad op 11 juli 2016 vastgestelde bestemmingsplan "LippenhuizenMultifunctionele accommodatie"
Bij mail van 5 oktober 2020 heeft de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken
(SAOZ) te Rotterdam advies uitgebracht over het planschadeverzoek gedateerd
16 april 2020 naar aanleiding van het bestemmingsplan "Lippenhuizen Multifunctionele accommodatie". Voorgesteld wordt het door de SAOZ
geadviseerde bedrag aan planschadevergoeding toe te kennen.

Besluit
1. Overeenkomstig het advies van de SAOZ het opdrachtnummer
20200608, planschade toe te kennen aan verzoekers.
2. De uit dit besluit voortvloeiende planschade vermeerderd met de
wettelijke rente en de advieskosten, ten laste te brengen van de post
"planschade".
3. De inhoud van deze beslissing middels bijgaande brief aan de
verzoekers kenbaar te maken.
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Uitnodiging raad informatiebijeenkomst energietransitie
Op 16 november a.s. is er een informatiebijeenkomst voor de raad over de
ontwikkelingen in de energietransitie. De raad moet daarvoor nog een
uitnodiging krijgen.

Besluit
1. De uitnodigingsbrief aan de raad vast te stellen.

13

Brief aan de raad lokaal sportakkoord Opsterland
Het afgelopen jaar is in Opsterland gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Door
middel van bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het
akkoord dat is opgesteld.

Besluit
1. De brief aan de raad over het lokaal sportakkoord vast te stellen.
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Uitnodiging informatiebijeenkomst ontwikkelingen bijstand 9 november 2020
Op 9 november 2020 wordt een informatiebijeenkomst voor raadsleden
georganiseerd over de ontwikkelingen in de bijstand. Door middel van
bijgevoegde brief aan de raad worden de raadsleden uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.

Besluit
1. De uitnodigingsbrief aan de raad inzake de informatiebijeenkomst over
ontwikkelingen in de bijstand vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 november 2020
(week 46).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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