2018-14702

B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig

: 19 juni 2018 (week 25)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; Rob Jonkman; Geert
: Broekman

Afwezig

:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 12 juni 2018
(week 24).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Informeren raad over uitspraken rechtbank
1. De gemeenteraad te informeren over de
inzake PHK (2018-13735)
uitspraken van de rechtbank van 5 juni jl. door
Op 5 juni zijn door de rechtbank twee
bijgaande brief (2018-13663).
uitspraken gedaan in verschillende procedures
die verband houden met het
Polderhoofdkanaal. Beide uitspraken zijn voor
de gemeente positief uitgevallen. De raad wordt
d.m.v. bijgaande brief geïnformeerd over de
inhoud en strekking van deze uitspraken en de
openstaande rechtsmiddelen.

Omgevingsdomein
3. Afdoening verzoek om informatie van de
eigenaren van het pand It Merkelân 39 te
Beetsterzwaag met betrekking tot de
uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
d.d. 18-04-2018 (2018-14224)
Bij brief van 24 april 2018 hebben de eigenaren
van het pand It Merkelân 39 te Beetsterzwaag
het college van B&W verzocht om te reageren
op hun opvatting over de gevolgen van de
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State d.d. 18 april 2018. Deze
brief is later aangevuld bij brief van 8 juni 2018.
Voorgesteld wordt om door middel van de
bijgaande brief te reageren.
4. Vaststelling 'Eindverslag inspraak
voorontwerpbestemmingsplan Langezwaag
Kom' (2018-12558)
Ter afsluiting van de inspraak op het
voorontwerpbestemmingsplan "Langezwaag
Kom" wordt uw college ter vaststelling het
"Eindverslag inspraak
voorontwerpbestemmingsplan Langezwaag
Kom" aangeboden.

1. De eigenaren van het pand It Merkelân 39
te Beetsterzwaag door middel van de
bijgaande brief (2018-11524) te informeren.
2. De raad door middel van de eveneens
bijgaande brief (2018-12151) over de wijze
van afdoening van de brieven van de
eigenaren van het pand It Merkelân 39 te
Beetsterzwaag te informeren.

1. Het "Eindverslag inspraak
voorontwerpbestemmingsplan Langezwaag
Kom" vast te stellen.
2. Een afschrift van het eindverslag aan de
insprekers als antwoord op hun
inspraakreactie toe te zenden.
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5. Ter inzage leggen van de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen van de raad en de
ontwerpomgevingsvergunning voor een
zonnepark aan de Skieppeleane bij Ureterp
(2018-13411)
U wordt gevraagd om mee te werken aan het
realiseren van een zonnepark aan de
Skieppeleane bij Ureterp door toepassing te
geven aan de procedure voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1,
onder a, onder 3º van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De
vergunning kan alleen worden verleend
wanneer de raad heeft verklaard daartegen
geen bedenkingen te hebben. Deze verklaring
moet als ontwerp gelijktijdig met de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd.
6. Ter inzage leggen van de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen van de raad en de
ontwerpomgevingsvergunning voor een
drijvend zonnepark op de Lippe
Gabriëlsplas bij Ureterp (2018-13889)
U wordt gevraagd om mee te werken aan het
realiseren van een drijvend zonnepark op de
Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp door toepassing
te geven aan de procedure voor een
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12
lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De
vergunning kan alleen worden verleend
wanneer de raad heeft verklaard daartegen
geen bedenkingen te hebben. Deze verklaring
moet als ontwerp gelijktijdig met de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd.
7. Reactie aan Mooiland inzake verkoop
woningbezit en gronden aan de Vlaslaan te
Beetsterzwaag (2018-13634)
Woningcorporatie Mooiland heeft bij brieven
van 18 januari en 1 maart jongstleden kenbaar
gemaakt de nog te ontwikkelen gronden aan de
Vlaslaan te willen verkopen en de gerealiseerde
woningen en kantoorruimte op deze locatie aan
WoonFriesland over te dragen. Uw college
wordt geadviseerd middels bijgaande
conceptbrief hierop te reageren.
8. Procedure omgevingsvergunning voor de
bouw van een nieuwe driving range op het
terrein van Golf & Country Club Lauswolt
(2018-13927)
Informeren raad over de te volgen procedure
voor verlening van een omgevingsvergunning
en verklaring van geen bedenkingen voor de
bouw van een nieuwe driving range op het
terrein van Golf & Country Club Lauswolt aan
de Van Harinxmaweg 8 A in Beetsterzwaag.

1. Mee te werken aan het realiseren van een
zonnepark aan de Skieppeleane.
2. De ontwerpomgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen van
de raad met bijbehorende stukken ter inzage
te leggen.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te
stellen.

1. Mee te werken aan het realiseren van een
drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas
bij Ureterp.
2. De ontwerpomgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen van
de raad met bijbehorende stukken ter inzage
te leggen.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te
stellen.

1. Bijgevoegde brief aan Mooiland vast te
stellen.

1. Een ontwerp omgevingsvergunning en een
ontwerp verklaring van geen bedenkingen van
de raad met bijbehorende stukken ter inzage
te leggen.
2. De brief aan de raad over de te volgen
procedure vast te stellen conform bijgevoegde
conceptbrief.
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9. Vaststellen brief aan een inwoner van
Terwispel en een brief aan de raad
(2018-14051)
Een inwoner van Terwispel heeft op 27 maart
jongstleden een brief gericht aan de
raadsfracties met opmerkingen over de gang
van zaken rond de verkoop van een perceel
snippergroen en een stukje landbouwgrond. De
raad heeft op 16 april jongstleden de brief om
reactie in handen van het college gegeven.
10. Uitbreiding fietsroutenetwerk in Opsterland
(2018-13730)
Uitbreiding fietsroutenetwerk Opsterland in de
regio Nij Beets.
11. Reactie op vragen GroenlinksOpsterLanders (2018-14119)
Op 15 mei jl. heeft raadslid E. Beintema van
Groenlinks-OpsterLanders schriftelijke vragen
gesteld over de openstelling van het
Polderhoofdkanaal. Op deze vragen wordt via
bijgaande brief gereageerd.

1. De brief aan de inwoner vast te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Het fietsroutenetwerk in Opsterland uit te
breiden met een ontbrekende schakel in de
omgeving van Nij Beets.
2. Het traject te bekostigen uit het budget
Kansen Benutten.
1. De reactie op de schriftelijke vragen van
Groenlinks-OpsterLanders vast te stellen
(2018-14106).

Sociaal Domein
12. Beantwoording schriftelijke vragen BAS
(2018-13518)
Op 24 mei 2018 ontvingen wij schriftelijke
vragen van dhr. De Boer van BAS. De termijn
voor de beantwoording is 30 dagen.

1. De vragen van dhr. De Boer van de fractie
van BAS door middel van bijgevoegde brief te
beantwoorden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 juni 2018 (week 26).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

