
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 2 november 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Centrumregeling SDF 2022 

Het college heeft besloten om de gemeenteraad goedkeuring te vragen om de 

centrumregeling SDF 2022 aan te gaan. 

 

Besluit: 

Het college heeft besloten om de gemeenteraad goedkeuring te vragen om de 

centrumregeling SDF 2022 

aan te gaan. 

 

1.2 

 

Samenwerkingsagenda 'Fryslân koopt circulair' 

De gemeente Weststellingwerf onderschrijft samen met Opsterland en 

Ooststellingwerf de Samenwerkingsagenda ‘Fryslân koopt circulair’. Daarmee 

onderschrijft Weststellingwerf de ambitie om in 2035 100% circulair in te kopen. 

 

Besluit: 

a. De ambitie op het gebied van circulair inkopen vast te stellen op 25% in 2025, 

75% in 2030 en 100% in 2035 en daarvoor in OWO-verband akkoord te geven 

op de Samenwerkingsagenda 'Fryslân koop circulair'. 

 

1.3 

 

Beantwoording artikel 31 vragen GroenLinks over woningbouw op de oude 

Lidl locatie 

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van 

burgemeester en wethouders. De vragen gaan over woningbouw op de oude Lidl 

locatie. De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit: 

Middels bijgevoegde conceptbrief nr. 0098354754, de vragen van GroenLinks te 

beantwoorden. 

 

1.4 

 

Transitievisie Warmte OWO 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben samen de Transitievisie 

Warmte OWO opgesteld. Het college vraagt aan de gemeenteraad om deze 

Visie vast te stellen. In de drie gemeenten wordt in 2050 geen aardgas meer 

gebruikt. Deze visie geeft een eerste richting aan de manier waarop in onze 

gemeente de woningen en andere gebouwen in de toekomst duurzaam kunnen 

worden verwarmd. Samen met de twee andere gemeenten wordt hier verder aan 

gewerkt. 

 

Besluit: 

a. De gemeenteraad voor te stellen om de Transitievisie Warmte OWO vast te 

stellen (conform bijgaand conceptraadsvoorstel); 



 

Pagina 2 

 

b. De Transitievisie Warmte OWO uit te werken in een eerste OWO-

uitvoeringsprogramma Warmtetransitie; 

c. In te stemmen met bijgaand concept-OWO-persbericht. 

 

1.6 

 

Wijzigen bedrijfsbestemming Markeweg 48 te Blesdijke 

Het college besluit om het wijzigen van de bestemming 'bedrijf' naar 'wonen' aan 

de Markeweg 48 in Blesdijke in principe toe te staan. Alle bedrijvigheid stopt en 

de eigenaar wil graag de bestaande bedrijfswoning als reguliere woning 

gebruiken. De woning voldoet aan het bouwbesluit. 

 

Besluit: 

a. Het college besluit om het wijzigen van de bestemming 'bedrijf' naar 'wonen' 

aan de Markeweg 48 in Blesdijke in principe toe te staan. 

 

1.7 

 

Invorderen dwangsom Nijverheidsstraat 29 

Op 24 juni 2021 heeft het college van B&W de gebruiker van het perceel 

Nijverheidsstraat 29 in Noordwolde verplicht om diverse milieuovertredingen te 

beëindigen. Dit is niet gebeurd. Daarom moet de huidige gebruiker een 

dwangsom van € 17.500,-- aan de gemeente betalen. 

 

Besluit: 

De verbeurde dwangsom van € 17.500,-- in te vorderen conform bijgevoegde 

conceptbrief. 

 

1.8 

 

Schade voetbalvelden VV Olyphia 

Voetbalvereniging Olyphia heeft schade aan hun velden opgelopen door 

ongedierte (emelten/engerlingen). Doordat de kosten voor herstel van deze 

schade hoog oplopen vergoedt de gemeente de helft van deze kosten (50% van 

€4.538). 

 

Besluit: 

Een bedrag van €2.269 beschikbaar stellen voor de kosten die VV Olyphia heeft 

opgelopen door schade aan de voetbalvelden n.a.v. emelten / engerlingen. 

 

1.9 

 

Uitvoeren warmtescans en energiecoachingsgesprekken 

Het college besluit dat Sameen 150 warmtescans en energiecoachings-

gesprekken voor de gemeente uit mag voeren. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het laten uitvoeren van warmtescans en 

energiecoachings-gesprekken door een commerciële partij (Sameen BV) 

b. Het afdelingshoofd Ruimte te mandateren de onder a bedoelde 

overeenkomst te tekenen 

c. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van 

€9.000,= vanuit de Bestemmingsreserve Energietransitie 

Weststellingwerf 

 

 

 

 

 



 

Pagina 3 

 

 

1.10 

 

Memo marketingcampagne bedrijventerreinen te Wolvega 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een 

memo geïnformeerd over de marketingcampagne ‘Klaar voor de Stap?’. Deze 

campagne is op 7 oktober gelanceerd en heeft tot doel om 

de verkoop van bedrijfskavels in Wolvega te stimuleren. 

 

Besluit: 

De leden van de gemeenteraad te informeren via bijgaande memo 

 

1.11 

 

Verordening nadeelcompensatie Weststellingwerf 

Het college van B&W besluit om de raad te vragen de Verordening 

nadeelcompensatie Weststellingwerf 2022 vast te stellen. 

 

De nieuwe verordening is nodig omdat de Omgevingswet in 2022 ingaat. Dan 

worden de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen makkelijker. Het wordt 

bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te beginnen en uit te voeren. In de 

nieuwe verordening staan de regels voor het vergoeden van onverwachte 

schade die ontstaat door projecten. De regels gelden voor alle projecten van 

gemeente, inwoners en ondernemers. De verordening maakt duidelijk welke 

rechten iemand heeft die schade heeft geleden en wat de opdrachtgever van een 

project moet doen. 

 

Besluit: 

a. De Verordening nadeelcompensatie Weststellingwerf 2022 voor te leggen aan 

de raad ter vaststelling. 

 

1.12 

 

Memo raad afschrift antwoord E20 Verkeersveiligheid 

Het college stuurt een afschrift van het antwoord op een ingekomen brief naar de 

raad. 

 

Besluit: 

In te stemmen met bijgaand memo met afschrift antwoord op ingekomen brief en 

deze te verstrekken aan de leden van de raad 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021, 

de secretaris,          de burgemeester, 

         

 

 


