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

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

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 20 september 
2022 vast.

3 Zaaknummer
2021-050307
Omgeving

Vaststellen bestemmingsplan voormalige schoollocatie 
Oudega

Samenvatting
In Oudega wordt momenteel een integraal kindcentrum 
(IKC)  gerealiseerd aan de Buorren 34. In het nieuwe IKC 
heeft onder meer basisschool de Diamant een plek gekregen. 
Als gevolg hiervan is het voormalige schoolgebouw aan de 
Buorren niet meer in gebruik als school. Het voornemen is 
om deze gronden te herontwikkelen tot twee woonpercelen 
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en een praktijkruimte. Hiervoor is een nieuw 
bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan kan nu ter 
vaststelling worden vastgesteld.
Besluit
Het college besluit het bestemmingsplan 'Voormalige 
schoollocatie Oudega' voor ongewijzigde vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad.
Het college stelt het raadsvoorstel vast.

4 Zaaknummer
120357
Ondernemen en 
ontwikkelen

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

Samenvatting
De gemeente Smallingerland kan rechtmatig handelen en 
toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het verlenen van 
een omgevingsvergunning, het inperken van rechten of door 
neveneffecten die ontstaan door werkzaamheden. Het gaat 
dus om schade veroorzaakt door rechtmatige besluiten en 
om schade veroorzaakt door rechtmatige feitelijke 
handelingen. Voorbeelden van schade zijn inkomensderving 
of vermindering van de waarde van een onroerende zaak als 
gevolg van een planologische maatregel (rechtmatig besluit). 
Deze vorm van schade heet planschade. Inwoners, die 
planschade lijden, kunnen bij de gemeente een 
tegemoetkoming in planschade aanvragen, op grond van 
artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
In de Omgevingswet wordt planschade vervangen door 
nadeelcompensatie. Binnenkort zullen twee nieuwe wettelijke 
regelingen voor nadeelcompensatie in werking treden. Ten 
eerste de nadeelcompensatieregeling in artikel 4.5 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit gaat over 
nadeelcompensatie bij rechtmatig handelen. Ten tweede 
afdeling 15.1 van de Omgevingswet. Dit gaat over 
nadeelcompensatie bij een omgevingsvergunning of een 
regel in een omgevingsplan. De nadeelcompensatieregeling 
in de Omgevingswet sluit aan op de regeling in de Awb. 
Nadeelcompensatie in de Omgevingswet is dus breder dan 
planschade in de Wet ruimtelijke ordening. Daarom maken 
wij een nieuwe verordening.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor de "Verordening 
nadeelcompensatie gemeente Smallingerland 2023" vast te 
stellen.
Het college stelt het raadsvoorstel vast.
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5 Zaaknummer
2022-048443
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Uniform Omgevingswet mandaat FUMO

Samenvatting
De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 
verricht voor ons taken op het gebied van o.a. milieu, bodem 
en asbest. In overleg met alle gemeenten in Fryslân is er in 
2022 gewerkt aan een één uniforme mandaatregeling met 
een 'cafetaria model'. De meeste gemeenten hebben in 2022 
deze mandaatregeling vastgesteld en minimaal mandaat 
verleend voor het basistakenpakket. De uniforme 
mandaatregeling moet nu worden aangepast aan de 
systematiek van de Omgevingswet. Het gaat hoofdzakelijk 
om een technische omzetting, zoals het aanpassen van de 
wetteksten en artikelnummers, verder zijn er een paar kleine 
omissies aangepast.
Daarnaast moeten onder de Omgevingswet gegevens over 
externe veiligheidsrisico’s worden verzameld en beheerd. De 
FUMO kan deze taken behorende bij het REV Register 
Externe Veiligheidsrisico’s uitvoeren. Als de gemeente deze 
taken wil beleggen bij de FUMO, moet het college de FUMO 
aanwijzen als gedelegeerd bronhouder.
Besluit

Het college stelt de Mandaatregeling FUMO 2023 gemeente 
Smallingerland met de mandaatlijst vast en geeft het 
dagelijks bestuur van de FUMO per 1-1-2023 mandaat voor 
het uitvoeren van de taken zoals opgenomen in bijlage I,II en 
III van de mandaatlijst, voor zover opgenomen in de DVO, 
waarmee:

• wij de omgevingsdienst FUMO mandaat geven voor 
het uitvoeren van de basistaken en plustaken op het 
gebied van milieu;

• de mandaatregeling aansluit op de nieuwe 
systematiek van de Omgevingswet;

• de FUMO werkt volgens de afspraken die met de 
gemeenten zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in een 
notitie met bijbehorende communicatieladder.

Het college stelt het machtigingenbesluit FUMO register 
externe veiligheidsrisico’s vast, waarmee: 

• wij de FUMO aanwijzen als ‘gedelegeerd bronhouder’;
• wij het dagelijks bestuur van de FUMO machtigen 

tot uitoefenen van bevoegdheden, vermeld in bijlage 
2, behorend bij dit besluit;

• het dagelijks bestuur van de FUMO op haar beurt 
ondermachtiging kan verlenen aan functionarissen bij 
de FUMO om gegevens te verzamelen over externe 
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veiligheidsrisico’s.

6 Zaaknummer
040839
Omgeving

Aanvraag subsidie investeringsimpuls Verkeersveiligheid 
(SPV)

Samenvatting
Het rijk heeft voor de komende 10 jaar 500 miljoen 
beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan het 
verbeteren van de verkeersveiligheid. Voor 1 oktober kunnen 
gemeenten een aanvraag indienen. De maximale bijdrage 
van het rijk is 50% voor infrastructurele maatregelen die de 
verkeerveiligheid verbeteren. Voor de gemeente 
Smallingerland gaat het om een plafondbedrag van €263.719 
ex BTW. Met het opvoeren van een aantal projecten waar 
reeds financiële dekking voor is en die passen binnen de 
vastgestelde verkeersveiligheidsprioriteiten van de 
risicoanalyse willen we de subsidie veilig stellen.
Besluit
Het college besluit een subsidieaanvraag in te dienen voor 
een aantal verkeersmaatregelen voor de tweede tranche van 
de investeringsimpuls Verkeersveiligheid.  

7 Zaaknummer
78081
Ondernemen en 
ontwikkelen

Autonome veerpont

Samenvatting
De gemeente Smallingerland gaat de populaire pontjesroute 
uitbreiden met een voet- en fietspont-verbinding over het 
Gaasterdiep. Het project Fiets-veerpont Drachten-West 
maakt deel uit van het OPFM 'Project Waterfront Drachten'. 
Het is de wens van de gemeente Smallingerland om aan de 
westrand van Drachten een veilige en duurzame fietspont te 
realiseren met lage exploitatie- en beheerkosten. Tegelijk is 
het een doelstelling van de gemeente Smallingerland om 
Drachten te versterken als plek voor innovatieve 
maakindustrie. In dat kader heeft Smallingerland in 2020/ 
2021 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de 
mogelijkheid om de pont te gebruiken als pilot voor 
onderzoek naar autonoom varen.
In het vervolg hierop is, onder leiding van de Vereniging FME 
(ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), 
een consortium van partijen gevormd dat invulling kan en wil 
geven aan dit onderzoek. Het beoogd resultaat van dit 
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onderzoek is niet, zoals eerder gedacht, de ontwikkeling van 
de technologie voor autonoom varen. Het consortium 
beschikt over die technologie en stelt voor om in de praktijk 
regelgeving te ontwikkelen voor autonoom varen. Het 
consortium vindt de voet- en fietspont-verbinding hiervoor 
een geschikte proefomgeving.  
De provincie Fryslân is hierbij betrokken vanuit het belang om 
ook op andere plekken in de provincie op soortgelijke wijze 
pontverbindingen te kunnen exploiteren. 
De gemeente houdt er bij de aanbesteding van de veerpont 
rekening mee dat die geschikt is voor het kunnen uitvoeren 
van het praktijkonderzoek naar autonoom varen. 
Besluit

Kennis te nemen van het 'Projectplan Regelgeving Autonome 
pont Smallingerland'.
Bij de aanbesteding van de veerpont rekening te houden met 
de technische eisen en randvoorwaarden voor de uitvoering 
van bovengenoemd Projectplan. 
De veerpont Europees aan te besteden in een openbare 
procedure.
Opdracht te geven aan WIN advies de aanbesteding te 
begeleiden.

8 Zaaknummer
2022-055019
Concern

Ondertekening 'Letter of intent Alliantie' van Drachten

Samenvatting
De Alliantie van Drachten wil onderwijs, bedrijven en de 
gemeente dichter bij elkaar brengen.  De Alliantie van 
Drachten heeft zich gevormd op initiatief van de gemeente 
Smallingerland, samen met ROC Friese Poort, de 
Rijksuniversiteit Groningen, Ziekenhuis Nij Smellinghe, het 
Innovatiecluster Drachten (ICD), NHL Stenden en Philips. 
Deze samenwerking wordt nu bekrachtigd met de 
ondertekening van de letter of intent.
Besluit
Het college besluit akkoord te gaan met de ondertekening 
van de 'Letter of Intent van de Alliantie' van Drachten.

9 Zaaknummer
2022-040230 
Programmas en 
projecten

Verlenging Crisisnoodopvang Fries Congrescentrum 
Drachten 
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Samenvatting
Op 15 september 2022 heeft de gemeente Smallingerland 
het verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ontvangen 
om de ter beschikkingstelling van het Fries Congrescentrum 
Drachten (FCD) voor de crisisopvang van vluchtelingen als 
overloop van het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlengen 
met een periode van zes weken, te weten van 28 september 
tot en met 9 november. 
Besluit

1. Het college besluit de medewerking aan het 
beschikbaar stellen van het Fries Congrescentrum 
Drachten voor de crisisnoodopvang van 225 
vluchtelingen te verlengen.

2. De verlenging geldt voor een periode van 6 weken 
met ingang van 28 september onder de voorwaarde 
dat Veiligheidsregio Fryslân garant staat voor:

•  veiligheid
• (gezondheids)zorg
• exploitatie, bestaande uit de kosten voor de inrichting, 

de exploitatie en de veiligheid van de locatie.
3. Het college neemt een gedoogbeslissing ten behoeve 

van het gebruik van deze locatie.
4. Het college informeert de raad over dit besluit en stelt 

de raadsbrief vast.
5. Het college informeert de omwonenden over dit 

besluit en mandateert de portefeuillehouder voor het 
vaststellen van de brief.

10 Zaaknummer
2022-049846
Samen leven

Advies Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. sportnota "Rekken 
en Strekken 2023+"

Samenvatting
De Adviesraad Sociaal Domein heeft schriftelijk advies 
gegeven over de concept sportnota "Rekken en Strekken 
2023+". Het college stuurt een schriftelijke reactie. De raad 
ontvangt tevens een afschrift van beide brieven.
Besluit

Het college besluit tot het vaststellen van de brief met reactie 
naar de ASD over hun advies over de sportnota "Rekken en 
Strekken 2023+".
Het college besluit de gemeenteraad hierover te informeren 
en stelt de brief aan de raad vast.

11 Zaaknummer Uitvoering toezegging aan raad (12 juli) over vrijstelling OZB
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2022-049177
Samen leven

Samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van 12 juli is toegezegd om een 
nadere schriftelijke toelichting te verstrekken. Het betreft een 
toelichting op het collegestandpunt om de motie "vrijstelling 
OZB voor sportverenigingen" te ontraden. Het college stuurt 
een brief aan de raad met de schriftelijke toelichting en voert 
hiermee de toezegging van de portefeuillehouder uit. 
Besluit
Het college stelt de brief aan de raad vast waarmee de raad 
wordt geïnformeerd over het onderwerp 'vrijstelling OZB voor 
sportverenigingen' n.a.v. een gedane toezegging. 

12 Zaaknummer
2022-033718
Informatie en analyse

Uitnodiging deelname VNG Selectielijst e-mail archivering 
volgens Capstone methodiek

Samenvatting
De VNG vraagt gemeenten aan te sluiten bij de selectielijst e-
mail archivering volgens de Capstone methodiek.
Het college besluit op dit moment niet aan te sluiten omdat:
- het technisch niet mogelijk is;
- de context van e-mail verloren gaat bij deze methodiek;
- het leidt tot informatieverlies na 7 jaar bij mailboxen van 
niet-sleutelfiguren.
Het college besluit om de mogelijkheden van aansluiting in 
2025 verder te onderzoeken.
Besluit

Het college besluit niet aan te sluiten bij de Selectielijst e-mail 
archivering.
Het college besluit alvast voorbereidingen te treffen in 
verband met mogelijke aansluiting in 2025.

13 Zaaknummer
2022-052812
Samen leven

SPUK IJZ 3e en 4e tranche (Nov 21- Jan 22)

Samenvatting
De 'Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden' (SPUK 
IJZ) is een rijksregeling ter compensatie van 
exploitatietekorten bij publieke zwembaden. Inmiddels zijn er 
twee tranches van de regeling geweest en toegekend. Voor 
november 2021 tot en met januari 2022 zijn de derde en 
vierde tranche opengesteld. Voor zwembad De Welle in 
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Drachten is de regeling aangevraagd. Het gaat om eenmalig 
€ 10.125,- aan steun. Hiermee wordt het exploitatietekort 
voor januari 2022 van zwembad De Welle gedekt.
Besluit
Het college besluit een eenmalige subsidie van € 10.125,- te 
verstrekken aan het Sportbedrijf als dekking van het 
exploitatietekort van zwembad De Welle in januari 2022, 
bedrag onder voorbehoud van toekenning SPUK IJZ (4e 
tranche).

14 Zaaknummer
2022-052649
Ondernemen en 
ontwikkelen

Principeverzoek Stationsweg 144 Drachten

Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het bestaande pand 
op de Stationsweg 144 te Drachten. Het verzoek betreft de 
transformatie van een autogarage naar 8 appartementen.
Besluit
Het college besluit onder voorwaarden principemedewerking 
te verlenen aan de transformatie van het pand aan de 
Stationsweg 144 te Drachten naar 8 appartementen.

15 Zaaknummer
2022-050157
Ondernemen en 
ontwikkelen

Principeverzoek functie wijziging Noorderend 52

Samenvatting
Er is een principeverzoek binnengekomen voor de 
functiewijziging van het perceel Noorderend 52 te Drachten 
en het toevoegen van een woning. Momenteel heeft het 
perceel een agrarische bestemming. De agrarische 
bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de huidige bewoners 
willen het perceel opsplitsen en een deel verkopen. Het 
perceel bestaat namelijk uit een deel waar een schuur en een 
stal staat, en een deel waar de bedrijfswoning staat. De 
huidige bewoners willen het deel met de bedrijfswoning 
verkopen. Het andere deel willen ze in de toekomst verkopen 
met de mogelijkheid om een extra wooneenheid te realiseren. 
Voor de bestaande schuur heeft een voormalige boerderij 
gestaan welke rond 1982 gesloopt is. Hiervoor is de 
bedrijfswoning teruggebouwd. Er wordt nu gevraagd of de 
bestaande schuur kan worden omgebouwd tot een woning of 
dat op die plek een nieuwe woning gebouwd kan worden. 
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Besluit
Het college besluit onder voorwaarden principemedewerking 
te verlenen aan de functiewijziging van het perceel 
Noorderend 52 te Drachten en het toestaan van een extra 
woning op dit perceel.

16 Zaaknummer
2022-023324
Omgeving

Vaststelling "Wijzigingsplan Middelgeast - Boornbergum"

Samenvatting
De locatie Titelroas wordt in ontwikkeling gebracht in het 
kader van de in de Woonvisie opgenomen 
woningbouwopgave van 1.100 woningen. De eerste stap is 
het vaststellen van de bouwenveloppe. De bouwenveloppe 
behelst 8 rug-aan-rugwoningen voor starters met een losse 
berging. De bouwenveloppe wordt gebruikt als kader voor het 
wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan voorziet in het planologisch 
mogelijk maken van acht grondgebonden starterswoningen 
en een berging op een locatie tussen de straat Titelroas en 
het fietspad De Middelgeast te Boornbergum. De huidige 
bestemming 'wonen-woongebouw' zal met de 
wijzigingsbevoegdheid worden gewijzigd in 'wonen-3'.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 
vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven geen 
aanleiding om wijzigingen in het wijzigingsplan aan te 
brengen. Het wijzigingsplan kan daarom ongewijzigd 
vastgesteld worden. 

Besluit

Het college stelt het "Wijzigingsplan MIddelgeast - 
Boornbergum" ongewijzigd vast t.o.v. het ontwerp. 
Het college besluit de ingekomen zienswijze te beantwoorden 
overeenkomstig de bijgevoegde zienswijzennota. 
Het college stelt geen exploitatieplan vast op grond van 
artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor 
het "Wijzigingsplan Middelgeast - Boornbergum".

17 Zaaknummer
2022-017835
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Afwijken van "Voldoet niet" advies Hûs en Hiem Gauke 
Boelensstraat 120 te Drachten voor het plaatsen van een 
reclamezuil

Samenvatting
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Het college besluit af te wijken van het negatieve 
welstandsadvies en de vergunning te verlenen voor het 
plaatsen van een reclamezuil aan de Gauke Boelensstraat 
120 te Drachten. 
Besluit
Het college besluit in afwijking van het negatieve 
welstandsadvies de omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een reclamezuil aan de Gauke Boelensstraat 12 te 
Drachten te verlenen. 

18 Zaaknummer
2022-034688
Vergunningen toezicht 
en handhaving

Omgevingsvergunning Kromme Wyk Drachtstercompagnie

Samenvatting
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor 
de bouw van 11 woonunits aan de Kromme Wyk in 
Drachtstercompagnie.  Op deze aanvraag is een "Voldoet 
mits" welstandsadvies (W22SMA154-2) gegeven. Het college 
wijkt af van dit welstandsadvies en verleent de 
omgevingsvergunning. 
Besluit
Het college besluit af te wijken van het "Voldoet mits" 
welstandsadvies en verleent de omgevingsvergunning. 

19 Zaaknummer
2022-050499
Omgevingsbeheer 
geregeld

Notitie "Beheer Kapitaalgoederen 2023-2026"

Samenvatting
In de nieuwe notitie "Beheer kapitaalgoederen 2023-2026" is 
omschreven hoe de openbare ruimte en de gemeentelijk 
gebouwen van de gemeente Smallingerland worden beheerd 
en vervangen en welke budgetten daarvoor nodig zijn. Eens 
in de 4 jaar heeft de gemeente een wettelijke verplichting om 
het zogenaamde kapitaalgoederen beheer te updaten en 
opnieuw vaststellen. 
Uit de notitie blijkt dat voor onderhoud in 2023 ruim 1 miljoen 
euro meer nodig is. In de jaren daarna iets minder. De 
gemeente heeft, op voorhand, voor een deel al rekening 
gehouden met eventuele stijgingen voor beheerkosten in de 
openbare ruimte.
Voor vervanging van allerlei kapitaalgoederen zoals groen, 
wegen, verlichting en bruggen, is in de komende 4 jaar 
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gemiddeld 3,6 miljoen euro nodig. Deze investeringen 
worden geactiveerd, wat er toe leidt dat de jaarlijkse 
kapitaalslasten in 2026 met € 399.000,- zal toenemen. 

De notitie "Beheer kapitaalgoederen 2023-2026" moet door 
de gemeenteraad worden vastgesteld.
Besluit
Het college besluit de raad voor te stellen de notitie "Beheer 
kapitaalgoederen 2023-2026" vast te stellen en stelt het 
raadsvoorstel vast.


