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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 4 september 2018 (week 36)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 24 juli 2018
(week 30).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid
gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland (2018-17923)
Om, in lijn met de sinds 25 mei 2018 geldende
wet- en regelgeving op het gebied van privacy
(de AVG), de taken en werkzaamheden binnen
de OWO-samenwerking uit te kunnen blijven
voeren is de Regeling Gezamenlijke
Verantwoordelijkheid gemeenten
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en
Opsterland noodzakelijk. Deze regeling zal na
vaststelling en ondertekening deel uitmaken
van de Bestuursovereenkomst uit 2015.
Inmiddels is de OWO-directie akkoord gegaan
met de regeling en wordt het aan de drie
colleges aangeboden.

1. De ‘Regeling gezamenlijke
verantwoordelijkheid gemeenten
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en
Opsterland’ vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Beslissing op bezwaar vaartijden PHK 2018
(2018-17614)
Er is bezwaar gemaakt tegen de beslissing
omtrent het vaarseizoen voor het PHK in 2018.
De BCO adviseert het bestreden besluit
ongewijzigd in stand te laten, omdat onze
beslissing gebaseerd was op consistente en
concludente deskundigenrapporten. In afwijking
tot dit advies blijven wij echter van mening dat
het bezwaar niet-ontvankelijk is, omdat o.i. de
beslissing geen besluit was waartegen bezwaar
openstaat, en bezwaarmaker bovendien geen
belanghebbende is, omdat zij geen effecten
ondervindt van de vaarbewegingen. Op deze
punten wordt daarom afgeweken van het BCOadvies. Ten overvloede wordt in de beslissing
toch nog inhoudelijk ingegaan op het bezwaar,
en daarbij wordt het BCO-advies wel
overgenomen. Door op alle aspecten in te
gaan, is de kans vergroot dat de beslissing de
rechterlijke toets kan doorstaan. In verband met
de beslistermijn is er voor gekozen om de
spoedprocedure toe te passen.

1.De beslissing op het bezwaar inzake de
vaartijden in het PHK in 2018 vast te stellen.
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4. Uitnodiging informatiebijeenkomst raad
over 'wonen' (2018-18110)
Op maandag 3 september vindt er een
informatieavond plaats voor de raad over
Wonen. Informatie zal worden verstrekt over de
Woningwet 2015, De Woonvisie 2017-2021 en
demografische ontwikkelingen. Daarnaast
zullen de huurdersvereniging De Bewonersraad
en de woningcorporaties Elkien en
WoonFriesland informatie verstrekken over de
sociale woningbouw.
5. Verklaring van geen bedenkingen voor de
omgevingsvergunning voor de bouw van
een nieuwe drivingrange op het terrein van
Golf & Country Club Lauswolt (2018-17304)
Voorstel aan de raad om de definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het vernieuwen van de drivingrange op het
terrein van Golf & Country Club Lauswolt aan
de Van Harinxmaweg 8 A in Beetsterzwaag.
6. Beantwoorden brief met verzoek tot
herbezinning project MFA Gorredijk
(2018-16444)
Op 6 juli 2018 ontving uw college een brief van
initiatiefnemers uit 'de mienskip'. In deze brief
vragen zij opnieuw om het proces om te komen
tot de positionering van De Skâns, opnieuw te
doorlopen. Daarnaast zijn ze van mening dat de
'mienskip' onvoldoende op het juiste niveau is
betrokken bij de besluitvorming. Op 25 mei
2018 heeft u het standpunt ingenomen om de
structuur te handhaven (bijlage 1). Met
bijgevoegde brief brengt u deze boodschap
nogmaals bij de initiatiefnemers onder de
aandacht.
7. Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas
(2018-16237)
De ontwerp omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad, voor realisatie van een
drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas
hebben voor zes weken ter inzage gelegen.
Tegen de omgevingsvergunning zijn zeven
zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven
geen aanleiding de omgevingsvergunning niet
te verlenen. Dit kan echter alleen wanneer de
gemeenteraad een definitieve verklaring van
geen bedenkingen afgeeft. U wordt in dit advies
voorgesteld de raad te adviseren met het oog
op de ruimtelijke onderbouwing en de
zienswijzennota, de definitieve verklaring te
verlenen. U wordt daarnaast gevraagd in te
stemmen met een aanpassing van de
planovereenkomst.

1.De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de raad over wonen, die zal
plaatsvinden op maandag 3 september 2018,
vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 20 AUGUSTUS
2018.

1. De raad voor te stellen een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het vernieuwen van de drivingrange op
het terrein van Golf & Country Club Lauswolt
aan de Van Harinxmaweg 8 A in
Beetsterzwaag.

1. Bij het eerder ingenomen standpunt te
blijven en het proces niet opnieuw te
doorlopen.
2. De tekst van de brief aan de
initiatiefnemers vast te stellen.

1. De raad voor te stellen de verklaring van
geen bedenkingen voor een drijvend
zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas te
verlenen.
2. De zienswijzennota vast te stellen.
3. In te stemmen met voorgestelde
aanpassing van de planovereenkomst.
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8. Verklaring van geen bedenkingen voor een
zonnepark aan de Skieppeleane in Ureterp
(2018-16554)
De ontwerp omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad, voor realisatie van een
zonnepark aan de Skieppeleane bij Ureterp
hebben voor zes weken ter inzage gelegen.
Tegen de omgevingsvergunning is één
zienswijze ingediend. Deze zienswijze geeft
geen aanleiding de omgevingsvergunning niet
te verlenen. U wordt dan ook voorgesteld deze
zienswijzennota vast te stellen en om de
gemeenteraad voor te stellen een definitieve
verklaring van geen bedenkingen te verlenen. U
wordt daarnaast gevraagd in te stemmen met
een aanpassing van de planovereenkomst.
9. Vraagbundeling Kabelnoord in witte
gebieden (2018-18895)
Met bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de start van de vraagbundeling in verband met de aanleg van
glasvezel in Opsterland.

1. De raad voor te stellen de verklaring van
geen bedenkingen voor een zonnepark aan
de Skieppeleane in Ureterp te verlenen.
2. Akkoord te gaan met de beantwoording van
de zienswijze.
3. In te stemmen met voorgestelde
aanpassing van de planovereenkomst.

1. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

Sociaal Domein
10. Beantwoording raadsvragen vacatures
Caparis (2018-18465)
Beantwoording raadsvragen Opsterlands
Belang over de invulling van vacatures bij
Caparis.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 september 2018 (week
37).
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