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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  13 SEPTEMBER 2022

Samenstelling
Aanwezig: mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer Robin Hartogh Heys van de Lier, 
wethouder; de heer Sipke Hoekstra, wethouder, de heer Pieter van der Zwan, wethouder, de 
heer Siebren van der Berg, gemeentesecretaris en mevrouw Baukelien Koopmans, 
bestuurssecretaris.
Afwezig: de heer Jan Rijpstra, burgemeester.

1 Zaaknummer

Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
-
Besluit
Het college stelt de agenda vast.

2 Zaaknummer

Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Samenvatting
-
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 6 september 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2021-028772
Omgeving

Vaststelling bestemmingsplan Vrijburgh 2

Samenvatting
Het aantal huishoudens in de gemeente Smallingerland 
neemt toe en zal naar verwachting de komende jaren blijven 
groeien, waardoor ook de woningbehoefte toeneemt. Deze 
groei wordt grotendeels veroorzaakt door 
huishoudensverdunning, oftewel een afname van het 
gemiddeld aantal personen per woning, waardoor er per 
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saldo meer woningen nodig zijn. Met de wijk Vrijburgh willen 
wij inspelen op deze toenemende woningbehoefte en willen 
wij de regiofunctie van Drachten verder versterken. 
Dit bestemmingsplan voorziet in het juridisch planologisch 
toestaan van de te realiseren woningen inclusief de inrichting 
van het openbaar gebied. Ook is er een 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld voor deze 
ontwikkeling. Het bestemmingsplan heeft voor een periode 
van zes weken ter inzage gelegen als ontwerp 
bestemmingsplan. Gedurende deze periode is er een 
zienswijze ingediend. Deze zienswijze geeft aanleiding om 
één kleine wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen. 
Besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor:
1.    het bestemmingsplan Vrijburgh 2 gewijzigd vast te stellen 
t.o.v. het ontwerp;
        deze wijziging houdt in dat er een verbodsbepaling 
wordt opgenomen in de regels welke parkeren langs de 
groenstrook bij de Folgeralaan verbiedt.
2.    in te stemmen met de beoordeling van de ingekomen 
zienswijze overeenkomstig de bijgevoegde zienswijzennota;
3.    geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 
6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor het 
bestemmingsplan Vrijburgh 2;
4.     het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld. 

4 Zaaknummer
2022-051636
Ondernemen en 
ontwikkelen

Voorbereidingsbesluit Geitenstop Buitengebied 2022

Samenvatting
Op 12 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een 
voorbereidingsbesluit genomen voor een geitenstop in het 
buitengebied. Het voorbereidingsbesluit verloopt 12 oktober 
2022. 
Wanneer het voorbereidingsbesluit verloopt, is het mogelijk 
dat geitenhouderijen zich binnen de bestaande agrarische 
bedrijven en agrarische bestemmingen in het buitengebied 
van Smallingerland  vestigen. Uit meerdere onderzoeken van 
het RIVM is gebleken dat er een causaal verband ligt tussen 
een geitenhouderij en longontstekingen bij omwonenden. Op 
dit moment wordt een vervolgonderzoek gedaan naar de 
mogelijke causaliteit. De verwachting is dat het RIVM in 2024 
dit onderzoek heeft afgerond. Er wordt vanuit o.a. RIVM en 
GGD geadviseerd om terughoudend om te gaan met 
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aanvragen voor nieuwe vestigingen (ook omzettingen) en 
uitbreiding van bestaande geitenhouderijen. De resultaten 
van het vervolgonderzoek van het RIVM zijn nog niet 
beschikbaar.
Besluit
De gemeenteraad wordt voorgesteld een 
voorbereidingsbesluit geitenstop te nemen voor alle 
agrarische bedrijfslocaties zoals die zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied met uitzondering van de twee 
bestaande geitenhouderijen en stelt het raadsvoorstel vast.

6 Zaaknummer

Naar school

Extra formatie leerplicht

Samenvatting
De gemeente Smallingerland heeft vanwege de leerplichtwet 
de wettelijke taak om jongeren woonachtig in de gemeente te 
ondersteunen en te wijzen op hun leerplicht. Dit wordt 
gedaan door de leerplichtambtenaren die onder andere 
verzuimgesprekken houden met de desbetreffende jongere. 
In Smallingerland hebben we in vergelijking met andere 
gemeenten veel vso en pro scholen. De leerlingen op deze 
scholen wonen niet alleen in Smallingerland, maar ook in de 
andere rmc-regiogemeenten. Op dit moment komt een grote 
groep jongeren niet aan leren toe. De meeste jongeren die 
niet naar school gaan, zijn leerlingen die door psychische 
problematiek, gezinsomstandigheden of door ziekte 
vermindert of niet naar school gaan. 
Daar komt bij dat er een VOL-verklaring is voor alle VSO 
scholen in onze regio en omliggende regio's. We verwachten 
dat met name de externaliserende jongeren met uitdagingen 
in het gedrag een probleem gaan worden voor de reguliere 
vo scholen. Ze kunnen deze doelgroep (vaak aantoonbaar) 
niet bieden wat ze nodig hebben qua onderwijsbehoefte, 
maar er is ook geen plek voor ze op het vso.
We verwachten daarnaast gezien de huidige situatie in de 
wereld dat de komende jaren de nieuwkomers in onze 
gemeente blijft toenemen. Oorzaak hiervan is onder andere 
dat bij de IND op dit moment 500 vacatures openstaan, 
waardoor er een enorme wachtlijst is voor het in behandeling 
nemen van procedures.
Met de huidige formatie is dit niet behapbaar waardoor de 
wettelijke taak niet altijd uitgevoerd kan worden. Vandaar dat 
we hierop inspelen met een aanvraag voor structureel extra 
leerplichtformatie voor Smallingerland startend vanaf 
september 2022. Het betreft 24 uur leerplicht en 4 uur 
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administratie per week.
Besluit

Er wordt voor 2022 € 20.000,- beschikbaar gesteld voor extra 
leerplichtformatie voor periode september tot en met 
december, ten laste van het budget minderheden.
Voor 2023 en verder wordt structureel € 60.000,- 
meegenomen voor extra leerplichtformatie in de integrale 
afweging voor begroting 2023-2026.

7 Zaaknummer
2022-050254
Sociaal geregeld

Evaluatie overeenkomsten Carins 2022

Samenvatting
De gemeente en Carins evalueren jaarlijks de drie 
overeenkomsten die zij hebben afgesloten met elkaar. Dit 
jaar vindt de evaluatie plaats voor 1 oktober. De uitkomsten 
van de evaluatie worden in het eerste kwartaal 2023 verwerkt 
in de overeenkomsten tussen gemeente en Carins.
Besluit
Het college besluit de gemeenteraad te informeren via de 
raadsbrief over de afronding van de jaarlijkse evaluatie op de 
overeenkomsten tussen de gemeente en Carins.

8 Zaaknummer
2022-045128
Samen leven

Koersplan Sociaal Domein

Samenvatting
In het Koersplan worden de ambities van de Sociale Koers 
Smallingerland vertaald naar maatschappelijke resultaten en 
bijbehorende indicatoren. Dit om meer integraal en 
resultaatgericht te kunnen werken aan de opgaven waar de 
gemeente in het Sociaal Domein voor staat. Deze 
maatschappelijke resultaten zijn in nauw overleg met veel 
mensen tot stand gekomen; professionals van 
maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, inwoners, 
collega's binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het 
vervolg van dit Koersplan richt zich op de vraag: wat gaan de 
partners in het Sociaal Domein doen om de maatschappelijke 
resultaten te bereiken? Dit gaat zowel om de praktische 
uitvoering als de manier waarop samengewerkt wordt binnen 
en buiten de eigen organisaties. Een omslag in denken en 
handelen van betrokken partijen binnen en buiten het Sociaal 
Domein zal hierin centraal staan.
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Besluit

Het college stemt in met het koersplan en biedt het ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
De brief aan de Adviesraad Sociaal Domein over hun advies 
vast te stellen.

9 Zaaknummer
2022-044045
Samen leven

Aanpak Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)

Samenvatting
De gemeente Smallingerland wil nog meer investeren in een 
gezonde leefstijl van de jeugd; dit omdat de jeugd de 
toekomst heeft. Dit willen we gaan doen als een pilot op basis 
van de OKO-aanpak. OKO staat voor Opgroeien in een 
kansrijke omgeving. De aanpak is gebaseerd op het IJslands 
preventiemodel; een beproefd en duurzaam model waarmee 
in IJsland goede resultaten zijn bereikt. De aanpak wordt in 
Nederland ondersteund door het Trimbos Instituut en het 
Nationaal Jeugd Instituut.
Besluit

Het college besluit onder voorbehoud van vaststelling van de 
begroting 2023, in te stemmen met de uitvoering van de 
aanpak Opgroeien in de kansrijke omgeving (OKO) en de 
voorgestelde dekking van de kosten.
In te stemmen met de aanmelding van de gemeente 
Smallingerland bij het Trimbos Instituut als pilot voor OKO-
aanpak.
Bijgevoegde brief te versturen voor de aanmelding als pilot bij 
het Trimbos Instituut. 
De raad te informeren over de OKO-pilot met bijgevoegde 
brief.

10 Zaaknummer
2022-017662
Samen leven

Extra middelen sportakkoord 2022

Samenvatting
Vanuit het Rijk is in 2022 eenmalig extra geld toegekend via 
de specifieke uitkering Sportakkoord. Hiermee kunnen drie 
nieuwe zwemgroepen starten voor nieuwe Nederlanders. 
Daarnaast organiseert het Sportbedrijf een reeks van 
workshops voor sportverenigingen vanuit de 
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verenigingsacademy. Het doel is om met verschillende 
thema's te werken aan het versterken van de 
Smallingerlandse sport. 
Besluit

Verlenen van een eenmalige subsidie van € 10.000,- aan het 
Sportbedrijf voor het aanbieden van zwemlessen aan 
specifieke doelgroepen.
Verlenen van een eenmalige subsidie van € 16.575,- aan het 
Sportbedrijf voor de verenigingsacademy.

11 Zaaknummer
2022-048308
Samen leven

Aanvraag bijdrage Topsportbijeenkomst in De Lawei

Samenvatting
Topsport Noord organiseert op woensdag 28 september een 
seminar in De Lawei. Zij vraagt hiervoor een financiële 
bijdrage aan de gemeente Smallingerland.
Besluit
Het college besluit  € 3.250,- bij te dragen aan de 
bijeenkomst van Topsport Noord op 28 september 2022 in De 
Lawei.

12 Zaaknummer
2022-031793
Omgeving

Vaststellen wijzigingsplan Kletsterlaan Drachten

Samenvatting
Het bestemmingsplan Burmaniapark bevat ter plaatse van 
een grasperceel aan de Kletsterlaan een 
wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen van 
'groen' naar 'wonen - 1'. Er mogen dan 7 vrijstaande 
woningen worden gebouwd. Een ontwikkelaar wil van deze 
mogelijk gebruik maken en heeft hiervoor een wijzigingsplan 
opgesteld. Tegen het ontwerpplan is één zienswijze 
ingediend, maar die geeft geen aanleiding het wijzigingsplan 
aan te passen. Dit plan is nu zover dat dit kan worden 
vastgesteld. 
Besluit

Het college besluit de zienswijze te beantwoorden met 
bijgaande brief.
Het wijzigingsplan Kletsterlaan Drachten ongewijzigd vast te 
stellen.
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13 Zaaknummer
2021-025171
Omgeving

Vaststelling wijzigingsplan hoek  Haverstuk/ de Warren

Samenvatting
Het wijzigingsplan de Warren/ Haverstuk regelt het wijzigen 
van de bestemming maatschappelijk-2 naar wonen van een 
perceel op de hoek van de Warren en Haverstuk te Drachten 
(klein deel van perceel 10194 sectie C) ten behoeve van het 
bouwen van 4 woningen. De gemeente zal de locatie 
openbaar aanbesteden aan een ontwikkelende partij die op 
dit perceel 2x2 rijtjes woningen kan realiseren. 
Besluit

Het college stelt het wijzigingsplan de Warren/ Haverstuk vast 
t.o.v. het ontwerp. 
Het college stelt de beoordeling van de ingekomen zienswijze 
overeenkomstig de bijgevoegde zienswijzennota vast.
Het college stelt geen exploitatieplan vast op grond van 
artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor 
het wijzigingsplan de Warren/ Haverstuk.

14 Zaaknummer
2022-020571
Omgeving

Vaststelling wijzigingsplan Achterwei 24 - Oudega

Samenvatting
Op 6 juli 2021 heeft het college van B&W positief besloten op 
het destijds ingediende principeverzoek om de bestaande 
schuur te slopen op de Achterwei 24 te Oudega, en daarvoor 
een woning terug te bouwen. Het ontwerp wijzigingsplan 
heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn er drie zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijzen geven geen aanleiding om wijzigingen in 
het bestemmingsplan aan te brengen. Het wijzigingsplan kan 
daarom vastgesteld worden. 
Besluit

Het college stelt het wijzigingsplan Achterwei 24 vast t.o.v. 
het ontwerp.
Het college stelt de beoordeling van de ingekomen 
zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde zienswijzennota 
vast.
Het college stelt geen exploitatieplan vast op grond van 
artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor 
het wijzigingsplan Achterwei 24. 
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15 Zaaknummer
2021-025170
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan appartementengebouw Drachten - 
de Drift

Samenvatting
De locatie de Drift in Drachten maakt onderdeel uit van de 
door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelstrategie. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om voor deze locatie 13-
15 levensloopbestendige patiowoningen te ontwikkelen, de 
bestemmingsplanprocedure was al in gang gezet. Op 7 
september 2021 was er een informatieavond voor 
omwonenden. In die bijeenkomst zijn door een aantal 
aanwezigen bezwaren geuit tegen het 
ontwerpbestemmingsplan. Na de bijeenkomst zijn er enkele 
zienswijzen ontvangen. Daarnaast zijn er intern twijfels 
ontstaan over de haalbaarheid van het plan. Om die reden is 
een informele marktconsultatie uitgevoerd en hieruit bleek dat 
de bouw van de patiowoningen op deze locatie niet haalbaar 
was. Hierop is het plan gewijzigd naar de bouw van circa 25 
appartementen. Inmiddels is een bouwenveloppe opgesteld 
en zijn de bewoners op 3 maart j.l. geïnformeerd over het 
gewijzigde plan. Aangezien de invulling van het plan 
inhoudelijk afwijkt van het oorspronkelijke plan, is er besloten 
de bestemmingsplanprocedure opnieuw op te starten.
Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de 
realisatie van de appartementen.
Besluit
Het ontwerp bestemmingsplan Drachten - De Drift en de 
daarbij voorgestelde gewijzigde welstandseisen zes weken 
ter inzage te leggen voor zienswijzen en inspraakreactie.

16 Zaaknummer
2022-050341
Omgeving

Ontwerp omgevingsvergunning appartementengebouw de 
Tuinen

Samenvatting
In de huidige situatie bevindt zich in het projectgebied een 
tijdelijk appartementengebouw. Het gebouw ligt aan De 
Tuinen en grenst in het noorden aan de straat Paradijske. In 
het westen van het projectgebied bevindt zich de 
Stationsweg, een gebiedsontsluitingsweg. Het 
appartementengebouw is in 2017 gebouwd en beschikt over 
24 tijdelijke woonunits voor jongeren en statushouders. 
Aanleiding voor de bouw van het gebouw was de extra druk 
op de woningmarkt vanuit verschillende doelgroepen. 
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Aanvankelijk zou het gebouw voor een periode van 10 jaar 
blijven staan. 
Er ligt nu een aanvraag omgevingsvergunning om dit 
nogmaals voor 10 jaar toe te staan.
Besluit

Het college besluit op grond van artikel 3.10 juncto 2.12 
Wabo  planologisch medewerking te verlenen aan het 
nogmaals voor 10 jaar toestaan van het 
appartementengebouw aan de Tuinen te Drachten.
Het college besluit tot de (uitgebreide) procedure voor het 
afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.10 
juncto 2.12.

17 Zaaknummer
2022-049259
Omgevingsbeheer 
geregeld

Voorstel kap 13 bomen en herplanten H.B.S.-straat - 
Drachten

Samenvatting
Op 23 juni j.l. is een mail ontvangen van de bewoners van 
H.B.S. straat 15. Ook namens de bewoners H.B.S. straat 9, 
10 en 21 vragen zij het college om het kappen van de bomen 
in de H.B.S. straat/ vervangen van de bomen door nieuwe 
aanplant uit te stellen dan wel helemaal van het kappen van 
de bomen af te zien. Bij het collegebesluit van 15 februari j.l. 
is besloten de bezwaren inzake het kappen van de bomen 
ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning voor het 
kappen van de bomen in stand te houden. Het college 
besluit om het voorstel niet over te nemen.
Besluit

Het college besluit het voorstel van bewoners van de H.B.S. 
straat om het kappen/ vervangen van de bomen door nieuwe 
aanplant aldaar uit te stellen, dan wel helemaal af te zien van 
het kappen van de bomen, af te wijzen.
Het college stelt de uitgaande brief vast.

18 Zaaknummer
2022-036692
Omgeving

Afweging externe veiligheid campinguitbreiding It west 48

Samenvatting
Begin dit jaar is er een verzoek ingediend voor It west 48 te 
Oudega om de bestaande camping uit te breiden met 5 
recreatie eenheden en een grote waterpartij. In 2012 is dit 
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verzoek ook al eens ingediend waarop een positief 
principebesluit is genomen. De te realiseren recreatie-
eenheden komen in de 100% letaliteitscontour te liggen van 
twee hogedruk gasleidingen. Dit betekent wanneer er iets 
met de gasleiding gebeurt, het alle mensen in dit gebied 
fataal wordt. Er is daarom eerst onderzoek gedaan naar 
externe veiligheid door de FUMO en de Regionale 
brandweer. Uit de resultaten van de FUMO blijkt dat zij 
negatief adviseren over deze ontwikkeling.
Ondanks het negatieve advies van de FUMO en de 
Regionale Brandweer op basis van Externe Veiligheid, kan er 
toch meegewerkt worden aan de ontwikkeling.
Besluit
Het college besluit in afwijking van het Externe Veiligheid 
rapport medewerking te verlenen aan de recreatieve 
ontwikkeling, omdat hier vanuit ruimtelijke afweging geen 
bezwaar tegen bestaat en het groepsrisico, beoordeeld als 
onderdeel van de externe veiligheid in relatie tot de 
aanwezige hogedruk gasleidingen, ruim binnen de 
oriëntatiewaarde blijft. 

19 Zaaknummer

Programmas en 
projecten

Akkoord gaan met offerte 'Samen doen geeft energie' van 
EnTranCe in het kader van project duurzaamheid Regiodeal

Samenvatting
De opdracht 'Samen doen geeft energie' heeft vanuit de 
Regio Deal ZOF als doel om vanuit de mienskipgedachte 
lokale initiatieven op het terrein van de energieopwekking en 
energieopslag verder te brengen (concretiseren en waar 
mogelijk realiseren). Hiervoor moeten wij als bij de Regio 
Deal ZOF aangesloten lokale overheden zelf nog veel leren 
en inbedden in onze werkwijzen op het gebied van de 
vraagstukken op het terrein van energieopwekking en 
energieopslag. 
EnTranCe biedt de unieke mogelijkheid om met hun brede 
kennis, netwerk en kunde dit leertraject op een praktische 
wijze samen met ons vorm te geven. We willen geen product 
van de plank, maar onze eigen kennis binnen de lokale 
overheden vergroten over hoe we duurzaamheidsinitiatieven 
in het kader van dit project en voor toekomstige initiatieven 
beter kunnen oppakken en waar mogelijk in een breder 
netwerk kunnen oplossen. Deze mogelijkheid biedt EnTranCe 
ons. 
Daarnaast biedt EnTranCe de mogelijkheid om praktijkgericht 
te leren aan de hand van de voorliggende lokale initiatieven 
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binnen de opdracht 'Samen doen geeft energie'.
Besluit
Het college besluit de opdracht 'Samen doen geeft energie' 
ter ondersteuning van het onderdeel duurzaamheid in de 
Regiodeal Zuidoost Friesland op basis van de 
hardheidsclausule uit het gemeentelijke inkoop- en 
aankoopbeleid enkelvoudig en onderhands en niet 
meervoudig aan te besteden. 

20 Zaaknummer

Programmas en 
projecten

Verlenging contract projectleider Regiodeal duurzaamheid in 
afwijking van inkoop- en aanbestedingsbeleid

Samenvatting
Voor het project 'Samen doen geeft energie' van de 
Regiodeal ZOF is gelet op de aard en omvang van de uit te 
voeren werkzaamheden een externe projectleider nodig voor 
de coördinatie en afstemming en realisatie van het project. 
Deze externe projectleider is nu voorhanden. Het college 
besluit gemotiveerd af te wijken van het aanbestedingsbeleid 
en de opdracht te gunnen aan EnergyExpertz.
Besluit
Op basis van de hardheidsclausule uit het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands te gunnen aan 
EnergyExpertz.

21 Zaaknummer
2022-010551
Ondernemen en 
ontwikkelen

Het bestemmingsplan Fiifhoeke gewijzigd vaststellen

Samenvatting
Op 21 juni 2022 heeft het college besloten het aangeboden 
bestemmingsplan Fiifhoeke 12, inclusief raadsvoorstel en 
raadsbesluit, ongewijzigd (ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan) aan de raad voor te leggen. 
Nadat het bestemmingsplan in de Ronde tafel is besproken 
bij de gemeenteraad, is gebleken dat abusievelijk geen 
maatvoering op de verbeelding was opgenomen voor de 
goot- en bouwhoogte. In het vast te stellen plan is deze 
maatvoering wel opgenomen; een bouwhoogte van 9 meter 
en een goothoogte van 4 meter. Hierbij is aangesloten bij de 
bouw- en goothoogte van de omringende woningen.
Het bestemmingsplan dient daarom alsnog gewijzigd 
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vastgesteld te worden.
Besluit
Het college besluit het raadsvoorstel en de verbeelding 
behorende bij het bestemmingsplan Fiifhoeke 12 gewijzigd 
vast te stellen en aan te bieden aan de raad.

22 Zaaknummer
2022-005970
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Burgemeestersbesluit Last onder dwangsom cafe het 
Raadhuys

Samenvatting
Op 3 februari 2022 heeft de burgemeester een last onder 
dwangsom opgelegd vanwege het overtreden van de 
coronamaatregelen. Er is bezwaar gemaakt tegen de last 
onder dwangsom. De commissie adviseert het bezwaar 
gegrond te verklaren en het besluit in te trekken.
Besluit
De loco-burgemeester besluit om het advies van de 
commissie te volgen en het besluit tot het opleggen van een 
last onder dwangsom in te trekken. 


