
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 6 april 2021 

  

1.1 

 

Ontwerp bestemmingsplan Grote vuurvlinder 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp 

bestemmingsplan Grote vuurvlinder, Lindewijk deelgebied 1. Dit plan voorziet in 8 

stuks twee-onder-één-kapwoningen aan de Grote vuurvlinder. Volgens het huidige 

bestemmingsplan zijn op deze locatie 4 vrijstaande woningen mogelijk. 

Belangstellenden kunnen het plan inzien en op de inhoud reageren. 

 
Besluit 

a.   in te stemmen met 

-het ontwerp bestemmingsplan Grote vuurvlinder, Lindewijk deelgebied 1; 

-het ontwerp besluit hogere waarde Grote vuurvlinder, Lindewijk deelgebied 1 

b.  de ontwerp stukken voor 6 weken ter inzage te leggen 

 

1.2 

 

Memo vaststellen uniform VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken 

De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) werkt in opdracht van alle 

Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip aan een betere en veilige 

leefomgeving in Friesland. Voor de uitvoering van de basistaken op het gebied van de 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is beleid opgesteld. Het college 

heeft dit beleid vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan een wettelijke verplichting. 

 
Besluit 

a. Het uniform VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken vast te stellen. 

b. Het VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken ter informatie te sturen aan de raad, 

middels bijgaande memo. 

 

1.3 

 

Memo Jaarverslag 2019-2020 leerplicht RMC 

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een 

diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een 

startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de 

kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en 

Coördinatiepunten (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen. In dit 

jaarverslag  is een samenvatting gegeven van de belangrijkste gegevens met 

betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaters voor het schooljaar 2019-2020. Het 

college heeft dit verslag vastgesteld en informeert de raad over de behaalde 

resultaten. 

 
Besluit 

a. Het regionaal jaarverslag startWijzer 2019-2020 en het actieplan 2021 vast te 

stellen; 

b. Het regionaal jaarverslag startWijzer 2019-2020 ter kennisgeving voor te leggen aan 

de raad op basis van bijgevoegd memo. 

 

1.4 

 

Actualisatie Uitvoeringsnotitie Verkoop Snippergroen en Restgronden 

De grondprijzenbrief 2021 is geactualiseerd en op 4 februari 2021 door uw college 

vastgesteld. Door de herziening van de prijzen voor snippergroen en restgronden moet 
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de Uitvoeringsnotitie Snippergroen en Restgronden ook worden geactualiseerd. 

 
Besluit 

a. De Uitvoeringsnotitie Verkoop Snippergroen en Restgronden 2021 vast te stellen 

volgens bijlage 1. 

 

1.5 

 

Informatieve bijeenkomst raad + OWO-informatiebijeenkomst Transitievisie 

Warmte (7 april 2021) 

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte werkt de gemeente Weststellingwerf 

samen met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf. De drie gemeenteraden 

worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Zij krijgen informatie over de 

Transitievisie Warmte. Eind 2021 wordt de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 
Besluit 

a. In te stemmen met bijgaande conceptuitnodiging gemeenteraad Weststellingwerf 

OWO-informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte en mee te sturen 

achtergrondinformatie (korte informatieve notitie). 

 

1.6 

 

Ontwerp bestemmingsplan Grindweg 192A Scherpenzeel voor uitbreiding 

hoveniersbedrijf 

Het College van B&W heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor het 

adres Grindweg 192A te Scherpenzeel. Het plan wijzigt de bestemming op een deel 

van het weiland dat achter het bedrijf ligt van agrarisch naar bedrijf. Zo kan dit stuk 

grond ingericht worden als bedrijfserf en kan er een nieuwe bedrijfsloods gerealiseerd 

worden. Het ontwerp bestemmingsplan ligt binnenkort voor zes weken ter inzage. Dan 

kan iedereen een zienswijze geven op het plan. 

 
Besluit 

a. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Grindweg 192A Scherpenzeel 

b. b. Het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen 

 

1.7 

 

Beslissen op bezwaarschrift weigering omgevingsvergunning 

Het college besluit de weigering van de omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een insteekhaven aan de Langelilleweg te Langelille te herroepen en de gevraagde 

vergunning te verlenen. 

 
Besluit 

1. Met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie het bezwaarschrift 

gegrond te verklaren; 

2. de weigering omgevingsvergunning te herroepen; 

3. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen; 

4. de beslissing op bezwaar middels bijgevoegde conceptbeschikking kenbaar te 

maken. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021 
de secretaris,  de burgemeester, 
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