Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

25-08-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 18 augustus vast te stellen.
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Zienswijze aanpassing verordening Romte provincie Fryslân
Onze gemeente wil in 2035 een energieneutrale gemeente zijn. Een belangrijke
pijler is de opwek van duurzame energie met zon. Daarvoor is ondermeer de
aanleg van een aantal (grotere) zonneweides in het buitengebied nodig. Het
beleid van de provincie is in het buitengebied (deels) bepalend. De provincie
Fryslân wil meer grip op het plaatsen van velden met zonnepanelen in het
buitengebied en wil voorkomen dat onnodig landbouwgrond wordt opgeofferd.
De provincie heeft het voornemen de verordening Romte daarvoor aan te
passen. Het voornemen van de provincie geeft een belemmering om onze
ambitie, een energieneutraal Opsterland in 2035, te realiseren. Op de
aanpassing van de concept-verordening Romte is inspraak mogelijk. Het
voorstel is om een zienswijze in te dienen.

Besluit
1. De zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 (zon) vast te
stellen.
2. De gemeenteraad hierover te informeren met een afschrift van de
zienswijze.
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Afronding laatste dossier project Snippergroen
Op 27 mei 2020 is de akte bij de notaris gepasseerd van het laatste dossier
van het project Snippergroen. Daarmee zijn alle dossiers afgehandeld zonder
juridische procedures.

Besluit
1. De bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
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Kunstgrasvelden, resultaten bodemonderzoek en maatregelen
Onze gemeente telt zeven kunstgrasvelden. Vier van deze velden zijn voorzien
van rubber infill (rubberkorrels). Tijdens het zomerreces is het onderzoek naar
de (water)bodem en het oppervlaktewater van deze vier kunstgrasvelden
afgerond. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen
gedaan (bijlage 1). Geadviseerd wordt deze aanbevelingen over te nemen en de
raad hierover te informeren.

Besluit
1. Voor de kunstgrasvelden in Bakkeveen, Gorredijk en Lippenhuizen
aanvullende maatregelen te nemen om verdere verspreiding van rubber
infill te voorkomen.
2. Een risicobeoordeling en aanvullend (water)bodemonderzoek uit te
laten voeren voor het kunstgrasveld in Beetsterzwaag.
3. De bijgevoegde brief (bijlage 2) aan de raad vast te stellen.
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Zienswijze incidentrisicoprofiel
Op 11 juni 2020 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid van de Veiligheidsregio
Fryslân het concept incidentrisicoprofiel vastgesteld. Het concept
incidentrisicoprofiel wordt aan de colleges van burgemeester en wethouders en
de gemeenteraden van alle Friese gemeenten aangeboden voor consultatie.

Besluit
1. In te stemmen met het incidentrisicoprofiel.
2. De raad voor te stellen hetzelfde standpunt in te nemen.
3. De tekst van de brief aan de raad vast te stellen.
4. De concept reactie richting de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 september 2020
(week 36).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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