
1/4

OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  17 JANUARI 2023

Samenstelling
De heer Jan Rijpstra, burgemeester; 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.

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 4 januari 2023 
vast.
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 10 januari 
2023 vast.

3 Zaaknummer
2022-015813
Omgeving

Wijziging zienswijzenota 'bestemmingsplan Burgemeester 
Wuiteweg 136'

Samenvatting
Vanuit het woonbeleid heeft Smallingerland de ambities om 
aantrekkelijk en gevarieerde nieuwbouw toe te voegen. Voor 
de locatie Burgemeester Wuiteweg 136 (voormalige ABD 
locatie) is een woningbouwplan ontwikkeld voor de realisatie 
van 8 woningen (aaneengeschakeld in 2 woonlagen) en 18 
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appartementen in woongebouwen variërend tot maximaal 4 
woonlagen (en plat dak). Deze opzet/ indeling is in 
samenwerking met gemeente (stedenbouw en wonen) tot 
stand gekomen, zodat er een gedegen en passend plan ligt. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage 
gelegen.
Op 13 december 2022 is aan het college een voorstel 
voorgelegd met daarin de beantwoording van vier 
binnengekomen zienswijzen. Helaas zijn er daarna nog twee 
zienswijzen boven water gekomen die niet meegenomen 
waren in de zienswijzennota en wel binnen de termijn zijn 
ingediend. Met dit voorstel wordt er een aangepaste 
zienswijzennota aan het college voorgelegd waarin de 
overige twee zienswijzen ook beantwoord zijn. Omdat er 
reeds een ronde tafel heeft plaatsgevonden, zal dit na 
besluitvorming van het college opnieuw plaatsvinden. De 
aangepaste zienswijzennota zal dan aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd voor vaststelling.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor :
- in te stemmen met de beoordeling van de ingekomen 
zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde (aangepaste) 
zienswijzennota.
En stelt het gewijzigde raadsvoorstel vast.

4 Zaaknummer
90659
Programmas en 
projecten

Lidmaatschap 'Coöperatie Openbare Verlichting en Energie 
Fryslân' (OVEF)

Samenvatting
Sinds januari 2021 beheert de 'Coöperatie Openbare 
Verlichting en Energie Fryslân', afgekort OVEF, de 
elektrische laadpalen voor auto's in gemeente 
Smallingerland. Nu heeft het college het voornemen ook lid te 
worden van OVEF. Reden hiervoor is onder andere dat de 
gemeente dan 10% minder betaalt voor de dienst die zij 
afneemt en stemrecht krijgt binnen OVEF. Het college vraagt 
aan de raad wat zij ervan vindt om een lidmaatschap aan te 
gaan. 
Besluit

De raad te vragen om wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken over het voornemen om een lidmaatschap bij 
'Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân' (OVEF) 
aan te gaan.
Het advies aan de raad is om geen wensen en bedenkingen 
te uiten.
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Het college stelt het raadsvoorstel vast.

5 Zaaknummer
2023-002321
Ondernemen en 
ontwikkelen

Raadsbrief vraagbundeling campagne glasvezel in de dorpen

Samenvatting
Eind 2022 heeft het college raadsvragen beantwoord van de 
fractie van D66 over de aanleg van glasvezel in 
Smallingerland. In de beantwoording van de vragen is 
toegezegd de raad te informeren als er ontwikkelingen zijn op 
dit vlak. Aangezien Delta Fiber heeft aangegeven te willen 
starten met een vraagbundeling campagne in de dorpen is 
een raadsbrief opgesteld om de raad te informeren. 
Besluit
Het college stelt de raadsbrief over de aanleg van glasvezel 
in de dorpen vast. 

6 Zaaknummer
2023-001892
Omgeving

Reactie 'Ontwerp Programma van Eisen concessie openbaar 
vervoer 2024-2034'

Samenvatting
De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om een 
reactie te geven op het ontwerp programma van eisen 
betreffende de aanbesteding van het openbaar vervoer in 
Friesland voor de periode 2024-2034, zoals 6 december 2022 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De gemeente vraagt 
in haar reactie aandacht voor de aanpak van 
vervoerarmoede, een goed aanbod van openbaar vervoer en 
een flexibele uitvoering van het OV, waarin ruimte is voor 
initiatieven vanuit de inwoners.
Besluit
Het college stelt de brief aan Gedeputeerde Staten vast 
waarmee een reactie wordt gegeven op het 'Ontwerp-PVE 
concessie openbaar vervoer 2024-2034'.

7 Zaaknummer
2021-037865
Ondernemen en 
ontwikkelen

De Welle,  vragen n.a.v. presentatie 20 december 2022

Samenvatting
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zie Raadsbrief
Besluit

De beantwoording van de schriftelijke vragen vast te stellen.
De beantwoording te versturen aan de raad door middel van 
bijgevoegde raadsbrief.


