OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 DECEMBER 2020
Samenstelling
de heer Jan Rijpstra, burgemeester; mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer Robin
Hartogh Heys van de Lier, wethouder de heer Felix van Beek, wethouder, de heer Bert
Westerink, wethouder, de heer Jelmer Mulder, gemeentesecretaris en de heer Johan
Boersma, plv.directiesecretaris.
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
Besluit
Het college stelt de agenda conform vast.
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst.

Samenvatting
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst conform vast.
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Zaaknummer
39060
Omgeving

Omgevingsvergunning realisatie bedrijfsgebouw
Lavendelheide 4 te Drachten

Samenvatting
De ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een
nieuw bedrijfsgebouw voor hotelkamers heeft voor
zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn enkele zienswijzen
ingediend tegen het voornemen om een
omgevingsvergunning te verlenen. Op 3 maart 2020 heeft uw
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college ingestemd met de beantwoording van deze
zienswijzen. Eén van deze indieners heeft via een brief d.d.
21 april 2020 aangegeven dat de zienswijzennotitie niet alle
ingediende punten heeft beantwoord. De betreffende
zienswijzennotitie is hierop aangepast. Daarnaast heeft een
extra overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en de
omwonenden om te kijken of men tot elkaar kon komen. Dit
overleg heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat.
Het voorliggende advies voorziet in een vervolgstap van de
procedure van de omgevingsvergunning, waarbij de
gemeenteraad wordt gevraagd naar haar opinie over ons
voornemen de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
Na de behandeling in de gemeenteraad zal, na positief
advies van de gemeenteraad, de omgevingsvergunning
worden verleend.
Besluit
Er wordt ingestemd met de aangepaste inhoud van de
gemeentelijke reactie op de ingekomen zienswijzen op de
ontwerp omgevingsvergunning, zoals verwoord in de
zienswijzennotitie;
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het
voornemen om de gevraagde omgevingsvergunning te
verlenen, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.
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Zaaknummer
25373
Programmas en
projecten

De Peinder Mieden, bouwrijp maken, vragen van de CDA
fractie

Samenvatting
De fractie van de CDA fractie heeft schriftelijk vragen gesteld
over het woonrijp maken van het plan voor De Peinder
Mieden. In de (concept) brief worden de vragen beantwoord.
Besluit
Het college stemt - met aanpassing - in met beantwoording
van de vragen van de fractie van het CDA over het woonrijp
maken van De Peinder Mieden met bijgevoegde conceptbrief.
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Zaaknummer
97695
Omgevingsbeheer

Schriftelijke vragen D66 bomenkap VV Drachten en Fluessen
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geregeld
Samenvatting
Het collegevoorstel gaat in op de beantwoording van vragen
vanuit de fractie D66 Smallingerland over de bomenkap bij
VV Drachten en Fluessen te Drachten. Daarnaast wordt het
beleid met betrekking tot vervangingsonderhoud groen
toegelicht.
Besluit
Instemmen met de brief welke de vragen beantwoord van
fractie D66 Smallingerland over bomenkap VV Drachten en
Fluessen.
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Zaaknummer
98274
Vergunningen toezicht
en handhaving

Beantwoording raadsvragen Fractie GroenLinks met
betrekking tot boorwerkzaamheden gaswinlocatie Nijega 1-68

Samenvatting
De GroenLinks fractie heeft een tweetal vragen gesteld met
betrekking tot de boorwerkzaamheden ter plaatse van
gaswinlocatie Nijega 1-6-8. De eerste vraag heeft betrekking
op de mogelijkheden van het college om de werkzaamheden
op te schorten hangende de beroepsprocedure en welke het
college daarvoor heeft ingezet. De tweede vraag is of het
college informatie heeft over de start van de werkzaamheden
en de informatievoorziening voor omwonenden. In de
beantwoording aan de fractie van Groen Links geeft het
college aan, dat het meerdere malen het gemeentelijk
standpunt tegen gaswinning kenbaar heeft gemaakt bij de
Minister. In deze procedure via het adviesrecht. In het
verlengde daarvan is ervan afgezien om ook nog beroep in te
stellen. De werkzaamheden staan gepland voor maart/april.
Met Vermilion wordt nog gesproken het informeren van de
omgeving.
Besluit
Het college stemt in met beantwoording van de vragen van
de Fractie GroenLinks conform bijgevoegde
beantwoordingsbrief
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Zaaknummer
99590
Concern

Beantwoording vragen SP over de bezwaren Wmo-vervoer
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Samenvatting
Door de SP zijn vragen gesteld over de bezwaren Wmovervoer. De vragen zijn schriftelijk beantwoord.
Besluit
Instemmen met de beantwoording van de vragen van de SPfractie conform bijgevoegd conceptbrief.

8

Zaaknummer
Sociaal geregeld

Beantwoording vragen uit debat Carins 1-12-2020 en
nagekomen schriftelijke vragen ELP

Samenvatting
Tijdens het Debat op 1 december 2020 over Carins is een
aantal vragen gesteld door verschillende raadsleden. Nadien
heeft de fractie van de ELP nog een tweetal schriftelijke
vragen gesteld. Met deze raadsbrief geeft het college hier
antwoord op.
Besluit
Schriftelijk beantwoorden van de vragen die gesteld
zijn tijdens het Debat over Carins op 1 december 2020 en de
vragen die de ELP schriftelijk gesteld heeft naar aanleiding
van het Debat op 1 december 2020.
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Zaaknummer
97430
Klantcontact

benoemen kerkje Rottevalle tot vaste trouwlocatie
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
De Doarpstsjerke Rottefalle in de gemeente Smallingerland
wil officieel aangewezen worden als trouwlocatie. Het kerkje
behoort toe aan de Stichting Aide Fryske Tsjerken en zij
willen voorkomen dat deze, vaak rijksmonumentale,
gebouwen verdwijnen uit het straatbeeld. Door het aan te
wijzen als officieel trouwlocatie proberen zij dat
kerkgebouwen 'levende stenen' blijven in de dorpskernen.
Tot 2020 kon in de Doarpstsjerke alleen de kerkelijke
inzegening van het huwelijk plaatsvinden. Sinds begin dit jaar
heeft de gemeente Smallingerland met een eenmalig
burgerlijk huwelijk ingestemd omdat duidelijk werd dat de
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scheiding van kerk en staat gewaarborgd is. En daarna
volgden meer burgerlijk huwelijken in onze Doarpstsjerke
Het Doarpstsjerke Rottefalle past heel goed naast de overige
drie vast benoemde trouwlocaties, te weten het Grytmanshüs
in Oudega, het Karmelklooster in Drachten en Paviljoen De
Leyen nabij Rottevalle. Er is geen overlap en het is duidelijk
dat bruidsparen graag kiezen voor de intieme sfeer van een
kerk zonder een kerkelijk inzegening van het huwelijk
Besluit
Het kerkje in Rottevalle benoemen tot vaste trouwlocatie.
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Zaaknummer
96874
Omgeving

principeverzoek Alde wei 26 Drachtstercompagnie
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het perceel Alde wei
26 te Drachtstercompagnie perceelnummer 4103 (zie
bijgevoegde afbeelding). Het verzoek betreft een
bestemmingsplan wijziging van de bestemming 'bedrijf-2'
naar de bestemming 'wonen'. Momenteel bevindt zich op het
perceel een transportonderneming met enkel een relatief
kleine loods als bedrijfsbebouwing. De huidige bewoners
willen alles verkopen. Doordat het perceel een
bedrijfsbestemming heeft stellen banken andere hypothecaire
voorwaarden dan wanneer een perceel een
woonbestemming heeft. Verzoeker vraagt daarom om
principe medewerking voor een bestemmingswijziging naar
een woonbestemming waardoor enkel wonen zonder
bedrijfsactiviteiten ook planologisch mogelijk kan worden
gemaakt. Middels een bestemmingsplan wijziging kan dit
planologisch toe worden gestaan.
Besluit
Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.
Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan wijziging van het
bestemmingsplan middels een bestemmingsplanwijziging.
De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.
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Zaaknummer
63343
Samen leven

Gebruik schoolgebouw de Tike
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Vanaf februari 2020 heeft het schoolbestuur SO Fryslan,
locatie VSO Talryk, het schoolgebouw in De Tike in gebruik.
De school wordt gebruikt voor het bieden van onderwijs aan
een kleine groep leerlingen die een grote afstand tot het
onderwijs heeft. Door de uitbraak van het Corona virus is de
groep kleiner gestart dan gepland. Ondanks dat, wordt de
omgeving en de locatie als zeer passend ervaren. SO Fryslan
is blij dat ze op deze manier leerlingen die een grote afstand
tot het onderwijs hebben, een plek kan bieden. Daarom heeft
SO Fryslan verzocht om het gebruik met 1 jaar te verlengen.
Omdat het om een voormalig schoolgebouw gaat en het dorp
positief is over het gebruik van het schoolgebouw door SO
Fryslan, heeft het college besloten om de overeenkomst te
verlengen met 1 jaar, tot 16 juli 2022. In december 2021
evalueren we het gebruik van het schoolgebouw met SO
Fryslan en het dorpsbelang. Uiterlijk 1 maart 2022 neemt het
college een besluit over mogelijke verlenging van de
overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Besluit
Het gebruik van het schoolgebouw in De Tike door SO
Fryslan verlengen tot 16 juli 2022, volgens het concept
addendum in de bijlage.
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Zaaknummer
31015
Programmas en
projecten

herinrichting De Kaden, grondverkoop en ontsluiting perceel
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Bij de realisatie van de herinrichting De Kaden heeft het
schildersbedrijf Stuij gevraagd om een ontsluiting te mogen
realiseren op het parkeerterrein aan de achterzijde van het
perceel Zuidkade 60. De bewoner van het pand Zuidkade 61
heeft dezelfde vraag gesteld. Er wordt meegewerkt aan de
ontsluiting van het pand Zuidkade 60 te verplaatsen naar de
achterzijde om daarmee de verkeersdruk op De Kaden van
manoeuvrerend verkeer naar het schildersbedrijf te
verminderen. Er worden een aantal voorwaarden gesteld aan
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deze medewerking.
Er wordt geen medewerking verleend aan het soortelijke
verzoek voor het perceel Zuidkade 61, omdat dit ten koste
gaat van twee openbare parkeervakken en een
groenafscherming naar de achterzijde. Het verschil met het
verzoek voor het perceel Zuidkade 61 is, dat hier geen
argumenten van algemeen (verkeers)belang in het geding
zijn.
Besluit
Er wordt de bereidheid uitgesproken om onder voorwaarden
planologisch medewerking te verlenen aan een (nog in te
dienen) formeel verzoek om omgevingsvergunning voor de
uitbreiding van het buitenterrein van het pand Zuidkade 60;
In het verlengde van beslispunt 1 wordt ingestemd met de
verkoop van een perceel grond aan de achterzijde van De
Kaden 60 voor een bedrag van € 60,--/m2 kosten koper.
Aan het verzoek van de eigenaar van het pand Zuidkade 61
om verkoop van een groenstrook wordt geen
medewerking verleend vanwege de in het advies genoemde
argumenten;
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Zaaknummer
86194
Sociaal geregeld

Toekennen Subsidie bemoeizorg
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Zienn heeft voor 2021 een subsidieverzoek gedaan voor
uitvoering van bemoeizorg t.b.v. het OGGZ team. Deze taak
komt vanuit de maatschappelijke opvang en wordt gezien als
algemene voorziening die we sinds 2016 bekostigen. OGGZ,
waaronder bemoeizorg, is een wettelijke taak van de
gemeente.
Voor de uitvoering van bemoeizorg in 2021 vraagt Zienn €
48.000. Dit zijn 600 uitvoeringsuren.
Besluit
Aan Zienn een subsidie verlenen van € 48.000 voor het
uitvoeren van bemoeizorg t.b.v. het OGGZ Team.
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De brief aan Zienn vaststellen.
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Zaaknummer
11523
Concern

Bezwaarschrift over geluidsoverlast busremise Arriva
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Bezwaarmaker woont in de buurt van de busremise van
Arriva, gelegen aan de Pascallaan 10 te Drachten. Hij ervaart
geluidsoverlast van die remise en heeft
handhavingsverzoeken ingediend omdat de geluidsnormen
uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zouden worden
overtreden. Er hebben meerdere (geluids)onderzoeken
plaatsgevonden, ook in opdracht van de gemeente
Smallingerland. De rapportages geven onvoldoende
aanleiding om handhavend op te treden.
Besluit
Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Het bestreden besluit met kenmerk GV5822 in stand te laten.
Het verzoek tot toekenning van een proceskostenvergoeding
af te wijzen.
Het verzoek tot toekenning van een dwangsom wegens niet
tijdig beslissen ex artikel 4:17 Awb af te wijzen.
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Zaaknummer
81190
Concern

Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning strijdig gebruik
i.v.m. bed & breakfast
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Bij besluit van 24 mei 2020 is een omgevingsvergunning voor
de activiteit 'strijdig gebruik' verleend ten behoeve van het
starten van een bed & breakfast op het adres Slinge 72 te
Drachten. Een buurtgenoot heeft bezwaar ingediend tegen
dat besluit, met name vanwege de inbreuk op hun privacy en
mogelijke parkeeroverlast. De externe bezwaarcommissie
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit
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in stand te laten. De commissie adviseert wel om de
beslissing op bezwaar aan te vullen met de wettelijke
grondslag en invulling van de 'goede ruimtelijke ordening'.
Het college besluit conform het advies van de
bezwarencommissie.
Besluit
het bezwaarschrift d.d. 4 juni 2020, ontvangen op 4 juni 2020,
ongegrond te verklaren.
Het bestreden besluit van 24 mei 2020 in stand te laten,
onder aanvulling van de motivering ten aanzien van de
wettelijke grondslag en de belangenafweging ter invulling van
de 'goede ruimtelijke ordening'.
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Zaaknummer
95620
Samen leven

statutenwijziging MOS
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
De MOS wil de zittingstermijn van de leden van de Raad van
Toezicht aanpassen om daarmee flexibeler te kunnen zijn.
De zittingsperiode gaat van van 2x4 jaar naar 3x3 jaar.
Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk en voor een
statutenwijziging is goedkeuring van het college nodig.
Besluit
de wijziging van de statuten van MOS goedkeuren
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Zaaknummer
63880
Programmas en
projecten

De Welle, dekking onderzoekskosten
Datum paraafbesluit
14 december 2020
Samenvatting
Inleiding
De voorbereiding voor de realisatie van het zwembad De
Welle gaan voorspoedig en ook volgens planning. De raad
heeft op 12 mei 2020 een besluit genomen over de realisatie
daarvan en heeft ook een krediet beschikbaar gesteld voor
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de voorbereidingsfase.
Besluit
Er wordt een bedrag van € 33.000 beschikbaar gesteld uit de
gereserveerde middelen voor De Welle
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Zaaknummer
94534
Omgeving

Principeverzoek de Kiel 7
Datum paraafbesluit
10 december 2020
Samenvatting
Er is een principeverzoek ingediend voor het mogen trainen
van speurhonden in de bedrijfsloods op de kiel 7 te Drachten.
De honden zullen getraind worden op het zoeken naar
vermisten personen en het zoeken naar een aangeleerde
geur. Verzoeker wil zijn bedrijfsvoering, speurpraktijk de
aanzet, graag verder ontwikkelingen en wil deze bedrijfsloods
op de Kiel 7 graag aankopen. Deze loods zal gebruikt worden
voor het ontwikkelen van een speurmuur, opslag van
goederen, creëren van een zoekruimte en het ontwikkelen en
maken van detectie boxen. Ook zal in de loods les worden
gegeven aan honden van particulieren in het zoeken van en
naar de aangeleerde geur. Er komen geen kennels en er
blijven ook geen honden achter op de locatie.
Besluit
Het verzoek wordt beschouwd als een verzoek om informatie.
Het voornemen wordt uitgesproken om onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan het afwijken van het
bestemmingsplan Industrieterrein de Haven ten behoeve van
het perceel de kiel 7 te Drachten.
De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd.
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Zaaknummer
96237
Vergunningen toezicht
en handhaving

ALLEEN VOOR DE BURGEMEESTER - voorstel besluit
sluiting woning Alferhof
Datum paraafbesluit
9 december 2020
Samenvatting
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Op 30 oktober 2020 heeft de politie een inval gedaan in de
woning aan de Alferhof in Drachten. Daarbij zijn meerdere
soorten harddrugs en een bedrag aan contant geld
aangetroffen. Naar aanleiding van de bestuurlijke rapportage
van de politie en het handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet
wordt de woning voor de duur van drie maanden gesloten
ingaande op 18 december 2020.
Besluit
De woning en eventuele opstallen aan de Alferhof in
Drachten te sluiten voor de duur van drie maanden, ingaande
op 18 december 2020.
Neemt kennis van de zienswijze die is ingediend naar
aanleiding van het voornemen tot sluiting van de woning aan
de Alferhof in Drachten.
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