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Vervolg informatie over ontwikkelingen voetpad “Omkromte”. 

 

Geachte leden van Moai Skarsterlân, 

 

In ons vorige bulletin hebben wij u geïnformeerd over het verloop van de zitting bij de 

rechtbank in Groningen. 

Op grond van een mededeling van de rechter verwachtten wij dat er rond medio 

december een uitspraak zou komen, mits er geen onverwachte ontwikkelingen zich 

voordeden. 

 

Vorige week ontvingen we echter een brief van de Rechtbank waarin werd 

meegedeeld dat nader onderzoek noodzakelijk was gebleken. 

 

Wat is er gebeurd? De Rechtbank heeft uit haar onderzoek vastgesteld dat de 

gemeente zich beroept op artikel 79 van de Ruilverkavelingswet om te onderbouwen 

dat de openbaarheid van de Omkromte is opgeheven. 

 

In dit artikel wordt bepaald dat wegen, welke vóór de ruilverkaveling voor het 

openbaar verkeer waren opengesteld en welke later niet in het verkavelingsplan 

worden opgenomen, daardoor hun openbaarheid verliezen. Dit in afwijking van het 

bepaalde in artikel 8 en 9 van de Wegenwet. 

 

De Rechtbank heeft daarom aan de gemeente gevraagd om vóór 10 januari 2017 het 

op 16 november 1967 genomen besluit over de ruilverkaveling Akmarijp en het 

opgestelde “Plan van wegen en waterlopen” aan haar toe te zenden. 

 

Gezien het verweer van de Gemeente tijdens de zitting heeft het ons zeer verbaasd dat 

zij op dit late moment met dit argument naar voren komen. Daarnaast zijn we zeer 

benieuwd of zij de door de Rechtbank gevraagde gegevens kunnen leveren waarvan ze 

eerder stelden dat ze niet beschikbaar waren. 

 



We hebben inmiddels telefonisch contact gehad met de Rechtbank. Uit het gesprek 

bleek dat deze zaak juridisch behoorlijk complex is maar dat men van plan is deze 

grondig te onderzoeken.  

We zullen verder op de hoogte gehouden worden, wellicht komt er een volgende 

zitting, maar het kan ook zijn dat er een uitspraak volgt zonder dat partijen verder 

gehoord worden. 

 

Wordt vervolgd! 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens het Bestuur: Jaap Halma 

 
 

 

 

 

 

 

 


