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Nieuwe informatie over ontwikkelingen voetpad “Omkromte”.
Geachte leden van Moai Skarsterlân,
In ons bulletin van mei dit jaar berichtten wij u over het verloop van de hoorzitting bij
de Bezwarencommissie en het besluit van B&W om voor de tweede keer te verklaren
dat deze singel geen openbaar pad is. Dit ondanks de uitspraak van de Commissie dat
er sprake was van onzorgvuldig handelen van de gemeente
Een vervolgzitting is door de Commissie niet meer gehouden omdat de gemeente liet
weten dat zij de door de Commissie gevraagde aanvullende gegevens niet kon leveren.
Wij hadden na de eerste zitting nog aanvullende informatie verzameld maar die kwam
helaas niet meer aan de orde.
Na intern beraad besloten wij hoger beroep aan te tekenen bij de rechtbank in
Groningen omdat wij van mening waren dat de door de gemeente aangevoerde
argumenten zwak waren. Ook ging de gemeente totaal niet in op onze argumenten.
Wij zonden aan de rechtbank alle relevante informatie toe incl. een groot aantal
verklaringen van leden, dat zij de laatste jaren van het pad gebruik hadden gemaakt.
De laatste tijd werden zij daarin gehinderd of aangesproken door één van de bewoners.
Ook de gemeente werd door de rechtbank gevraagd hun besluit nader te motiveren.
Bij het verweer van de gemeente was een e-mail gevoegd van één van de bewoners
van de Kooilaan gericht aan de gemeente waarin onze handelswijze werd
afgeschilderd als ontoelaatbaar en waarin daarnaast nog een aantal onjuiste en niet ter
zake doende feiten naar voren werden gebracht.
In een brief aan B&W is daarop gereageerd en stelden wij dat deze wijze van
communiceren ontoelaatbaar was. Wij hebben B&W gevraagd de betrokken
ambtenaren te instrueren en dergelijke praktijken, gericht op stemmingmakerij,
voortaan achterwege te laten.

Inmiddels zijn meer dan 6 weken verlopen, er is nog geen reactie van B&W
ontvangen…
Op 1 november heeft de rechtbankzitting plaats gevonden waarbij wij aanwezig waren
en ook gemeente. Tevens was op uitnodiging van de rechtbank een bewoner van de
Kooilaan als belanghebbende toegelaten.
Tijdens de zitting is door onze voorzitter Sisca Vierstra in een pleitnota een toelichting
gegeven en is ons standpunt nog eens herhaald dat het ons te doen is om nu eens
definitief vast te stellen of het besluit van B&W rechtmatig en juridisch verantwoord
tot stand is gekomen.
Na ons kreeg de gemeente de gelegenheid hun visie nader toe te lichten en ook de
toegelaten bewoner.
De rechter stelde met name aan de gemeente en de bewoner vragen over hun
argumentatie. Het zou in het kader van dit bulletin te ver gaan om alles in detail weer
te geven. Naar ons gevoel was zowel hun pleidooi als de beantwoording van de vragen
niet overtuigend. Er werden door hen ook geen nieuwe steekhoudende argumenten
naar voren gebracht.
We kunnen ons natuurlijk vergissen maar naar onze indruk maken we een redelijke
kans dat de rechtbank ons in het gelijk stelt.
Naast de kwestie van het al dan niet openbaar zijn van de Omkromte was door ons
tevens een uitspraak van de rechtbank gevraagd in het kader van de Wet Openbaarheid
van Bestuur (WOB).
Wij hadden namelijk bij de gemeente alle beschikbare informatie opgevraagd omtrent
de totstandkoming van het B&W besluit om het pad niet openbaar te verklaren. De
gemeente leverde dat maar weigerde een bepaalde notitie openbaar te maken. Zij was
van mening dat deze notitie voor intern beraad was bedoeld en persoonlijke
beleidsopvattingen bevatte.
Naar onze mening voldeed deze weigering niet aan deze criteria van de W.O.B. en ons
vermoeden was dat deze voor ons cruciale informatie zou kunnen bevatten.
Onze secretaris Piet Steenhuisen lichtte ons standpunt nader toe, daarna gebeurde dit
door de gemeente.
Door de rechter zijn vervolgens aan beide nog enkele vragen gesteld ter nadere
toelichting.
Over dit geding zijn we wat minder zeker van onze zaak, omdat het criterium zoals dat
in de WOB is opgenomen een ruime interpretatie toelaat.

Voor beide gedingen ontvangen we waarschijnlijk een schriftelijke uitspraak vóór
medio december tenzij de rechtbank op onvoorziene problemen stuit.

We hopen van harte dat er nu duidelijkheid komt en houden u op de hoogte!
Het Bestuur van Moai Skarsterlân.
P.S. Inmiddels is kort geleden de singel aan beide kanten door middel van een hek
afgesloten. Doorgang is nu helemaal niet meer mogelijk…

