BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 16 juli 2018 (20.00-22.22 uur)
Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw M.A.J. Yska
Aanwezig:
PvdA: mevrouw J. Baron, mevrouw W. Ottens, de heer A. Ouahim, mevrouw S. Sijtsma,
mevrouw E. van der Ven-de Vos, de heer G.J. van der Wal,
VVD: mevrouw M.D. Kuipers-Jansma, de heer R. Tromp, de heer T.A. Waterlander,
mevrouw I. Zwanenburg
CDA: de heer J. Abma, de heer K. Breeuwsma, de heer B. Hoekstra, mevrouw A.F. Reitsma,
mevrouw H.T. Rinkes
FNP: de heer A. Eijer, mevrouw A. de Jong-Kleefstra, de heer E. de Swart
GL:
mevrouw G. van Dijk-Nijboer, de heer R. van der Honing, mevrouw G. Rozema
GBH: mevrouw E. Bijlsma, de heer M.A. van der Ven, de heer R. van der Woude
D66: mevrouw R. de Jong, mevrouw O. de Vries
SP:
mevrouw D. van Ruth, de heer J. van der Veen
CU:
mevrouw C. de Heij-Nap
HL:
de heer A.B.J. Hartsuiker
Verder aanwezig: van het college wethouders: de heer J.C.F. Broekhuizen, de heer J. van Veen
en de heer J.R. Zoetendal
Afwezig: de heer G. Walsweer (VVD)
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
1. Opening
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Van der Veen (SP).
2. Vaststelling van de agenda
Er zijn vijf mondelinge vragen, een motie bij punt 7 en drie moties vreemd aan de orde van de dag
en die worden behandeld bij de punten 10, 11 en 12.
Agendapunten 6 en 7 over Skoatterwâld worden samengevoegd en de moties vreemd aan de orde
van de dag 11 en 12 met betrekking tot gaswinning worden ook samengevoegd.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
GBH (Van der Woude) stelt vragen over het meningsverschil over de herindeling. De heer Van der
Woude neemt voor de beantwoording van deze vraag het voorzitterschap over van
de heer Van der Zwan. Vervolgens beantwoordt burgemeester Van der Zwan de vragen.
CDA (Hoekstra) stelt vragen over transformatiefonds jeugdhulp. Wethouder Zoetendal
beantwoordt de vragen.
PvdA (Ouahim) stelt vragen over het tekort aan huisartsen en tandartsen. Wethouder Zoetendal
beantwoordt de vragen.
CU (De Heij) stelt vragen over de opslag van asbest op ecopark De Wierde. De heer Van der
Woude neemt voor de beantwoording van deze vraag het voorzitterschap over van
de heer Van der Zwan. Vervolgens beantwoordt burgemeester Van der Zwan de vragen.
FNP (Eijer) stelt vragen over Zonnepanelen langs de A32. Wethouder Broekhuizen beantwoordt de
vragen. Volgens mij info via de commissie ROM?/
4.
Besluitenlijst 18 juni 2018
De besluitenlijst van 18 juni 2018 worden vastgesteld.
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5a.
Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van mevrouw De Heij (CU) en met akkoord van de raad worden de ingekomen stukken
met de nummers 4 ‘WHO: 7 miljoen doden door fijnstof – artikel NRC’ en 7 ‘Zorgen over
luchtkwaliteit’ ter afhandeling in handen van de commissie Samenlevingszaken gesteld.
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
5b.

Voortgang raadsakkoord

De heer Van der Woude geeft de stand van zaken weer.
6.
7.

Bestemmingsplan Skoatterwâld 2e en 3e fase en
Beeldkwaliteitplan De Lanen Skoatterwâld (3e fase zuid)

Ingediend door: D66, CDA

Deze motie is ingetrokken.
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Toezeggingen wethouder??
Bestemmingsplan Skoatterwâld 2e en 3e fase
De raad besluit:

1. de antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Heerenveen – Skoatterwâld 2e en 3e fase, zoals vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.0074.Skoatterwald2en3-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en
met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm is vastgelegd,
(gewijzigd) vast te stellen.
De gewijzigde vaststelling behelst op de verbeelding:
de aanpassing van twee bouwgrenzen en de daaraan gekoppelde aanduiding “gevellijn”
aan de Domela Nieuwenhuisweg, zoals aangegeven op de afbeeldingen 1 en 2 en deze
bouwgrenzen zijn gelegen binnen de rode cirkels en het de bouwgrenzen betreft aan de
noodzijde van de Domela Nieuwenhuisweg.

Afbeelding 1: gewijzigde bouwgrens de daaraan gekoppelde gevellijn noordzijde Domela Nieuwenhuisweg
(tussen Oebele Stellingwerfweg en Yme Kuiperweg)

Afbeelding 2: gewijzigde bouwgrens de daaraan gekoppelde gevellijn noordzijde Domela Nieuwenhuisweg
(tussen Aletta Jacobsweg en Nienke van Hichtumweg)

Het aanpassen van de bestemming van het bestaande groengebied aan de Schout in die
zin dat het groengebied binnen de rode cirkel zoals aangegeven op afbeelding 3 wordt
bestemd als Groen – 1. 3
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Afbeelding 3: bestemming ‘Groen-1’ ter plaatse van het groengebied aan de Schout

Het aanpassen van de maximum bouwhoogte in één bouwvlak, in die zin dat een
maatvoering maximum bouwhoogte (10 meter) in dit bouwvlak op de verbeelding wordt
opgenomen, zoals aangegeven op afbeelding 4.

Afbeelding 4: opnemen maatvoering binnen bouwvlak: maximum bouwhoogte (10 meter)

Het aanvullen van de regels voor erf en terreinafscheidingen in de bestemming ‘Wonen-2’.
Het artikel luidt dan als volgt:
14.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
b. in afwijking van het bepaalde onder a bedraagt de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van
het hoofdgebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2 m;
c. c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.

De aanvulling betreft de toevoeging onder b.
3. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het
elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.Skoatterwald2en3-VG01.
Beeldkwaliteitplan De Lanen Skoatterwâld (3e fase zuid)
De raad besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreactie;
2. De ‘Aanvulling op Beeldkwaliteitplan 3e fase Skoatterwâld’ vast te stellen;
3. Deze aanvulling op te nemen in de Welstandsnota.
8.
Wijziging regeling commissie bezwaarschriften
De raad besluit:
Vast te stellen de Eerste wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften.
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9.
Wijziging Delegatie- en mandaatregeling
De raad besluit:
1. de bevoegdheden over te dragen aan het college voor besluiten op verzoeken op grond van de
Wet hergebruik overheidsinformatie in zaken die de raad aangaan;
2. de bevoegdheden over te dragen aan (ook) de juridisch medewerkers en de juridisch
administratief medewerkers van de afdeling BFJz voor het procedureel behandelen van klachten in
de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet Bestuursrecht in zaken die de raad aangaan;
3.Vast te stellen de wijziging van de Delegatie- en mandaatregeling
10.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Regenbooggemeente
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Mevrouw Ottens (PvdA) licht de motie toe.
Mevrouw De Heij (CU) en mevrouw Zwanenburg (VVD) leggen stemverklaringen af.
Wethouder Zoetendal reageert namens het college.
Deze motie is aangenomen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: PvdA, CDA, SP, GBH, FNP, D66, GroenLinks, Heerenveen Lokaal, VVD
Fractie(s) tegen: CU
11.
12.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Gaswinning en
Motie vreemd aan de orde van de dag: Gaswinning gemeente Heerenveen

De heer Van der Honing (GroenLinks) licht de motie toe.
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Wethouder Van Veen reageert namens het college op de motie en geeft aan dat het college zich niet
kan vinden in dictum 1 van deze motie. Het college kan zich wel vinden in de punten 2, 3 en 4 van
het dictum.
De heer Van der Honing (GroenLinks) geeft aan dat dictum 1 van de motie wordt ingetrokken. De
motie wordt vervolgens met punten 2, 3 en 4 in stemming gebracht.
Deze motie –zonder dictum onder 1- wordt raadsbreed aangenomen.

Ingediend door: CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66
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Mevrouw Rinkes (CDA) licht de motie toe.
De motie wordt in stemming gebracht en raadsbreed aangenomen.
13.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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