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OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  27 JUNI 2022

Samenstelling
Aanwezig: mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer Robin Hartogh Heys van de Lier, 
wethouder; de heer Bert Westerink, 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 21 juni 2022 
vast.
 

3 Zaaknummer
38042
Ondernemen en 
ontwikkelen

Vaarweg naar Drachten

Samenvatting
Het Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland (april 
2022) hebben t.a.v. de gebiedsontwikkeling in de 
Hegewarren gekozen voor de variant Open en Natuurlijk. In 
deze variant is de realisatie van een vaarweg mogelijk. 
Gedeputeerde Staten heeft hetzelfde besluit genomen als de 
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andere twee overheden. Bij de behandeling in de Staten is 
echter geen besluit genomen, omdat zij van mening zijn dat 
er eerst een besluit over de vaarweg moet liggen voordat zij 
een keuze kunnen maken voor de inrichtingsvariant.
Gedeputeerde Staten neemt op 28 juni 2022 het besluit om 
provinciale staten voor te stellen geen vaarweg aan te leggen 
door de Hegewarren.
Het college van de gemeente Smallingerland kan zich niet 
vinden in de afwegingen die de provincie als basis gebruikt 
voor haar besluit.
Het onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren is vanuit 
het economisch perspectief niet toekomstgericht en gaat uit 
van de huidige situatie. De ontwikkeling Open en Natuurlijk in 
de Hegewarren met de natuur en recreatieve invulling als 
uitgangspunt wordt gefaseerd uitgevoerd en vindt na ruim 20 
jaar zijn eindbeeld. Die ontwikkeling zou beperkt worden door 
de komst van de vaarweg, aldus de provincie. Die recreatie 
en natuur ontwikkeling vinden wij ook belangrijk maar het 
areaal natuur en recreatie wordt fors uitgebreid ten opzichte 
van de huidige situatie. Door de komst van de vaarweg wordt 
dat iets beperkter en de vaarweg kan op een goede manier 
ingepast worden in deze gebiedsontwikkeling.
Wij hebben waardering voor het proces van co-creatie met 
betrekking tot de gebiedsontwikkeling en de onderzoeken 
naar de vaarweg die daarbij samen met ons zijn uitgevoerd. 
We hebben de verwachting dat bij de verdere uitwerking van 
de plannen belangrijke optimalisaties mogelijk zijn om de 
vaarweg in te passen.
Het college is van mening dat met het aanleggen van een 
nieuwe vaarweg door de Hegewarren er optimalisaties 
doorgevoerd kunnen worden t.a.v. veiligheid en inpassing in 
de natuur en het recreatiegebied. De provincie wordt van het 
standpunt van de gemeente schriftelijk op de hoogte gesteld.
Besluit
Het college besluit:

• kennis te nemen van het voornemen van het college 
van Gedeputeerde Staten om aan Provinciale Staten 
voor te stellen de vaarweg naar Drachten niet op te 
waarderen tot klasse Va;

• de voorkeur uit te spreken voor het aanleggen van 
een vaarweg klasse Va langs de Hegewarren;

• bij ongewijzigde besluitvorming door Provinciale 
Staten  de provincie medeverantwoordelijk te houden 
voor het bereikbaar houden van klasse Va schepen 
van de haven naar Drachten voor nu en voor de 
toekomst en de duurzame economische ontwikkeling 
van Drachten en de haven;

• wethouders Le Roy en Hartogh Heys van de Lier te 
mandateren voor het vaststellen van de brieven aan 
de provincie en de gemeenteraad.
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4 Zaaknummer
38042
Ondernemen en 
ontwikkelen

Veenweideprogramma 2021-2030 Herijking

Samenvatting
Bij de vaststelling van het Veenweideprogramma 2021-2030 
is besloten om in 2022 een eerste herijking van dit 
programma te doen. Het voorstel is dat de colleges van B&W, 
gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van Wetterskip 
Fryslân per brief de gemeenteraden, provinciale staten en het 
algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân informeren over 
een aantal landelijke ontwikkelingen omtrent de herijking.
Besluit
Het college besluit de brief aan de raad  vast te stellen over 
de herijking van de Veenweide visie.

5 Zaaknummer
122881
Ondernemen en 
ontwikkelen

Uitvoeringsbudget Platform Gastvrij Smallingerland

Samenvatting
In het kader van de Economische actieagenda heeft de 
gemeente het afgelopen jaar met het project Gastvrij 
Smallingerland de gastvrijheidssector gestimuleerd en 
gefaciliteerd een Platform Gastvrij Smallingerland op te te 
richten. Het platform wil de samenwerking binnen de 
gastvrijheidssector versterken en Smallingerland beter op de 
toeristische kaart zetten. Samen met de sector is daarvoor 
een Plan van Aanpak Gastvrij Smallingerland opgesteld. 
Nadat de gemeenteraad in april heeft besloten per 2023 
toeristenbelasting in te voeren en de inkomsten daarvan 
beschikbaar te stellen aan het platform, heeft het platform op 
basis van het plan van aanpak een activiteitenplan opgesteld 
voor het jaar 2022 en ingediend voor subsidie. De 
ondernemers in Smallingerland willen aan de slag! Ze zien 
volop kansen en willen deze energie graag vasthouden door 
op korte termijn alvast te beginnen. Ze vragen de gemeente 
om financiële middelen om het activiteitenplan voor 2022 uit 
te voeren.
Besluit

Het college besluit een bijdrage van € 50.000,- te verstrekken 
als werkbudget aan het Platform Gastvrij Smallingerland als 
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voorschot op de subsidie over 2022 en ter uitvoering van het 
Activiteitenplan 2022.
De € 50.000,- komt ten laste van de post Actieagenda 
Economie.
Platform Gastvrij Smallingerland wordt met bijgevoegde 
beschikking van het besluit op de hoogte gesteld.

6 Zaaknummer
2022-035351
Omgevingsbeheer 
geregeld

Meerkosten vervanging kunstgrasvelden Drachtsterboys

Samenvatting
Omdat de vervanging van de kunstgrasvelden van 
Drachtsterboys duurder blijkt te zijn door de recente 
prijsstijgingen, wordt een extra krediet beschikbaar gesteld.
Besluit
Het college besluit:

• voor de vervanging van 1,5 kunstvelden van 
Drachtsterboys aanvullend € 121.000,- (incl € 21.000,- 
btw) beschikbaar te stellen;

• De hogere investeringskosten van € 121.000,- mee te 
nemen in de bijstelling investeringskredieten in de 2e 
Berap 2022 en de hogere structurele kapitaallasten 
van € 9.000,- te verwerken in de conceptbegroting 
2023 als niet trendmatige ontwikkeling (onvermijdbare 
kosten). De BTW van € 21.000,- wordt gedeclareerd 
bij de SPUK BTW Sport.

7 Zaaknummer
2022-031793
Omgeving

Ontwerp wijzigingsplan Kletserlaan Drachten

Samenvatting
Het bestemmingsplan Burmaniapark bevat ter plaatse van 
een grasperceel aan de Kletserlaan 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. Dit plan is nu zover dat dit als ontwerp ter inzage 
gelegd kan worden. 
Besluit
Het college besluit het ontwerp wijzigingsplan Kletserlaan 
Drachten zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen. 
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8 Zaaknummer
63569
Omgeving

Beslissing op bezwaar De parkeerschijfzone (blauwe zone) 
op het Kyriat Ono-plein en de Reidingweg op te heffen 
Bewoners Douwstraweg

Samenvatting
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit om de 
parkeerschijfzone (blauwe zone) op het Kyriat Ono-plein en 
de Reidingweg op te heffen. Het bezwaar is om advies 
voorgelegd aan de bezwarencommissie. De commissie 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit 
onder aanpassing van de motivering in stand te laten. Het 
college besluit het advies van de bezwarencommissie over te 
nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren. De 
motivering van het verkeersbesluit wordt aangevuld en 
aangepast met de argumentatie genoemd in de stukken die 
ten grondslag liggen aan de beleidskeuze van de 
gemeenteraad. Daarnaast is het politieadvies alsnog 
schriftelijk ontvangen en toegevoegd bij het besluit. 
Besluit
Het college besluit conform het advies van de 
bezwarencommissie het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren en het besluit, onder aanpassing van de motivering 
en toevoeging van het advies van de politie, in stand te laten.

9 Zaaknummer
63110
Omgeving

Beslissing op bezwaar De parkeerschijfzone (blauwe zone) 
op het Kyriat Ono-plein en de Reidingweg op te heffen AH 
e.a.

Samenvatting
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit om de 
parkeerschijfzone (blauwe zone) op het Kyriat Ono-plein en 
de Reidingweg op te heffen. Het bezwaar is om advies 
voorgelegd aan de bezwarencommissie. De commissie 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit, 
onder aanpassing van de motivering, in stand te laten. Het 
college besluit het advies van de bezwarencommissie over te 
nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren. De 
motivering van het verkeersbesluit wordt aangevuld en 
aangepast met de argumentatie genoemd in de stukken die 
ten grondslag liggen aan de beleidskeuze van de 
gemeenteraad. Daarnaast is het politieadvies alsnog 
schriftelijk ontvangen en toegevoegd bij het besluit. 
Besluit
Het college besluit conform het advies van de 
bezwarencommissie het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren en het besluit, onder aanpassing van de motivering 
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en toevoeging van het advies van de politie, in stand te laten. 
Het verzoek tot proceskostenvergoeding wordt afgewezen.

10 Zaaknummer
63446
Omgeving

Beslissing op bezwaar de parkeerschijfzone (blauwe zone) 
op het Kyriat Ono-plein en de Reidingweg op te heffen 
bewoner KOplein

Samenvatting
Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit om de 
parkeerschijfzone (blauwe zone) op het Kyriat Ono-plein en 
de Reidingweg op te heffen. Het bezwaar is om advies 
voorgelegd aan de bezwarencommissie. De commissie 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit, 
onder aanpassing van de motivering, in stand te laten. Het 
college besluit het advies van de bezwarencommissie over te 
nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren. De 
motivering van het verkeersbesluit wordt aangevuld en 
aangepast met de argumentatie genoemd in de stukken die 
ten grondslag liggen aan de beleidskeuze van de 
gemeenteraad. Daarnaast is het politieadvies alsnog 
schriftelijk ontvangen en toegevoegd bij het besluit. 
Besluit
Het college besluit conform het advies van de 
bezwarencommissie het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren en het besluit, onder aanpassing van de motivering 
en toevoeging van het advies van de politie, in stand te laten.


