
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 24 augustus 2021 

 

 

  

1.1 

 

Het mogelijk maken van de vestiging van het bedrijf Sterhout op de locatie 

Steenwijkerweg 138 te De Blesse 

Het houtbewerkingsbedrijf Sterhout wil zich graag vestigen op de locatie 

Steenwijkerweg 138 in De Blesse. Om dit mogelijk te maken, is een wijziging van 

het bestemmingsplan nodig. Het college besluit om in principe medewerking te 

verlenen aan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen naar de 

bestemming bedrijf met de aanduiding houtverwerkingsbedrijf. 

 

Besluit: 

a. De vestiging van Sterhout in principe toe te staan op de locatie 

Steenwijkerweg 138. 

b. In principe medewerking te verlenen met een bestemmingswijziging naar de 

bestemming bedrijf met de aanduiding houtverwerkingsbedrijf. 

 

1.2 

 

Tijdelijke aanpak afhandeling aanvragen laadpalen elektrisch rijden 

(vooruitlopend op uitrol publieke laadinfrastructuur Fryslân) 

Gemeente Weststellingwerf neemt deel aan de gezamenlijke aanbesteding van 

de provincie Fryslân en de Friese gemeenten voor het plaatsen, beheren en 

onderhouden van laadpalen voor elektrisch rijden. De uitvoering hiervan start 

eind 2021 of later. Het college besluit daarom om voor de start van deze 

uitvoering de binnengekomen aanvragen voor het plaatsen van laadpalen nog 

zelf af te handelen. Deze aanvragen worden daarmee niet langer aangehouden. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de verwachte afronding provinciale aanbesteding uitrol 

publieke laadinfrastructuur Fryslân; 

b. Vooruitlopend op de start van de uitrol van deze publieke laadinfrastructuur, 

ontvangen aanvragen voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte af 

te handelen binnen het door u bij besluit van 2 maart jl. vastgestelde provinciaal 

laadkader; 

c. Voor deze overgangsperiode de te verlenen toestemming te mandateren aan 

het afdelingshoofd Ruimte (inclusief de te nemen verkeersbesluiten). 

 

1.3 

 

Aanlijn- en muilkorfgebod 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de eigenaar van 

een hond een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen. De reden hiervoor zijn 

meerdere bijtincidenten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Op grond 

van de Algemene Plaatselijke Verordening kan de hond daarom als gevaarlijk en 

hinderlijk worden aangemerkt. 

 

Besluit:  

a. Een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen aan de eigenaar van een 

gevaarlijke hond. 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021 

 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


