Besluitenlijst B&W
Datum

02-03-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra

Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststelling B&W besluiten
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken.
Kaderbrieven 2022 gemeenschappelijke regelingen
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de kaderbrieven 2022 van de
gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer, Recreatieschap
Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche
Aa;
2. De tekstueel gewijzigde zienswijze aan de RUD te versturen;
3. De zienswijze aan de GGD te versturen conform voorstel;
4. Kennis te nemen van reeds door het AB vastgestelde
begrotingswijziging 2020 van de VRD;
5. De kaderbrieven 2022 van de gemeenschappelijke regelingen middels
een voorstel ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad;
6. Het ontvangen addendum van de RUD toe te voegen aan de bijlagen bij
de raadsagenda;
7. De raad middels een tekstueel gewijzigd inlichtingenblad in kennis te
stellen.
Beleid kleinschalige windturbines
Het college besluit om het document ‘Uitgangspunten beleid
kleinschalige windturbines buitengebied’ vrij te geven voor de
informerende raadsbijeenkomst van 11 maart 2021.

Locaties laadpalen
Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met de voorliggende locaties voor laadpalen
voor elektrische auto’s;
2. De locaties aan te vragen als strategische laadpaal bij Allego;
3. Zo snel mogelijk met een vervolg plan te komen.
RES Drenthe
Het college besluit om akkoord te gaan met de cofinanciering van €
12.000,- om met LTO agrariërs advies en ondersteuning te bieden bij het
realiseren van ‘zon op dak’.
Vragen fractie VVD beëindiging samenwerking met OAR door
initiatiefnemers Windpark Oostermoer
Het college besluit de vragen van de VVD fractie te beantwoorden
middels een gewijzigde brief.
Vragen fractie D'66 café rest de Paap en Mariahoeve
Het college besluit om de gemeenteraad middels een gewijzigde brief te
informeren over de ontwikkelingen rond café restaurant de Paap te
Papenvoort.
Groene Dorpen De Broekstreek
Het college besluit:
1. Initiatiefgroep “Groene Dorpen De Broekstreek” een subsidie van €
3.560,- toe te kennen voor het versterken van karakteristieke erven en
het opstellen van een groenplan voor de openbare ruimte vanuit ideeën
van de inwoners;
2. De subsidie te dekken vanuit het Leefbaarheidsfonds;
3. Initiatiefgroep “Groene Dorpen De Broekstreek” schriftelijk te
informeren middels een brief.
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Beslissing op bezwaar, omgevingsvergunning Eexterkoele 2 in Eext
Het college besluit:
1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, in
heroverweging te besluiten om:
• Bezwaar 1 ongegrond te verklaren, en de bestreden vergunning in
stand te laten.
• Bezwaar 2 niet-ontvankelijk te verklaren omdat zijn belangen niet
rechtstreeks worden geraakt door deze omgevingsvergunning.
2. Bezwaarmakers (en vergunninghouder) middels brieven in kennis te
stellen van het besluit.
Vragen fractie PvdA toezicht laag frequent geluid Windpark Oostermoer.
Het college besluit om de vragen van PvdA te beantwoorden middels een
brief.
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