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Geachte leden van Moai Skarsterlân, 
 

Hoorzitting Bezwarencommissie De Fryske Marren inzake de openbaarheid van het 

pad van de Omkromte 
 

De Bezwarencommissie heeft ons in het gelijk gesteld maar de Gemeente blijft 

volharden in het niet willen handhaven van de openbaarheid van de Omkromte. 
 

Op 16 maart jl. kwam de commissie bijeen om onze bezwaarschriften over het pad de 

Omkromte te behandelen. 

Tot onze grote voldoening was de publieke tribune vol bezet met een twintigtal 

belangstellenden, de zaal zat vol met daaronder veel aanwonenden van de Kooilaan. 

Daaruit bleek al dat daaronder velen waren die geen bezwaren hadden tegen het 

openhouden van het dit historische ommetje. 
  

Wij hadden twee bezwaarschriften ingediend. Eén waarin wij onze argumenten 

aanvoerden tegen de weigering van B&W om het pad openbaar te houden en één 

tegen de weigering van de gemeente om bepaalde documenten over die beslissing aan 

ons ter kennis te brengen. 
 

Wat betreft het laatste: de bezwarencommissie heeft dit bezwaar niet gehonoreerd met 

het argument dat e.e.a. conform de bepalingen in de WOB is geschied. Wij zijn het 

daar niet mee eens en hebben inmiddels bij de Rechtbank Noord Nederland een pro 

forma bezwaar daartegen ingediend. Dat geeft ons de tijd om ons te beraden over 

volgende stappen en een inhoudelijk verweer daartegen. 
 

Tijdens de zitting is door de Commissie besloten een besluit over de openbaarmaking 

van het pad uit te stellen totdat nadere gegevens door de gemeente en ons waren 

ingeleverd. Van ons werd gevraagd nadere informatie te verstrekken over de 

juridische adviezen die wij hadden ingewonnen. Dat is gebeurd.  



Aan de gemeente werd gevraagd gegevens te leveren over het uiteindelijke plan van 

toedeling in de ruilverkaveling, het bijbehorende begrenzingsplan en de bijbehorende 

wegenlegger. In een volgende zitting zou dan dit bezwaar verder behandeld worden. 

De gemeente heeft aan de Commissie laten weten dat zij die informatie niet kunnen 

leveren en deze heeft vervolgens besloten af te zien van een verdere behandeling. Wel 

hebben zij vastgesteld dat de gemeente onzorgvuldig is geweest in haar 

besluitvorming door een gebrek aan een deugdelijke motivering en dat een 

diepgaander onderzoek had moeten plaatsvinden naar de relevante feiten.  
 

Wij hadden in de tussentijd verdere informatie verzameld die we op de volgende 

zitting aan de orde wilden stellen. Deze gelegenheid wordt ons nu ontnomen en 

bovendien heeft B&W inmiddels besloten ons bezwaar ongegrond te verklaren en het 

eerdere besluit om het pad als niet openbaar te verklaren in stand te laten. 
 

Wij hebben ons beraden op deze situatie en hebben besloten schriftelijk daarop te 

reageren bij de Commissie en tegelijkertijd B&W en alle raadsleden daarvan in kennis 

te stellen. Wij zullen in dit schrijven de door ons verzamelde nieuwe informatie 

bekend maken en de Commissie verzoeken alsnog hierop in te gaan. 
 

Wij houden U op de hoogte van verdere ontwikkelingen! 

 

Het bestuur van Moai Skarsterlân 
 

 

 

 

 

 

 


