“MOAI SKARSTERLAN”
07-07-2017: Informatiebulletin nr. 20, 01 van 2017
Vervolg informatie over ontwikkelingen voetpad “Omkromte”. Laatste akte?
Geachte leden van Moai Skarsterlân,
In ons vorige bulletin van december 2016 hebben wij U geïnformeerd over het
verloop van de eerste zitting bij de rechtbank in Groningen, hun latere mededeling dat
nader onderzoek noodzakelijk was en dat daardoor een uitspraak over deze zaak
vertraagd zou worden.
Na verloop van tijd kregen wij de mededeling dat de zaak zo complex was dat er een
nadere zitting zou volgen voor een zgn. meervoudige kamer (3 rechters in plaats van
1).
Deze heeft plaats gevonden op 18 mei 2017. Zowel wij als de gemeente werden in de
gelegenheid gesteld nieuwe argumenten toe te voegen. Ook de heer Hengst werd - als
vertegenwoordiger van een groep aanwonenden die het pad willen afsluiten - daartoe
in de gelegenheid gesteld.
Door de voorzitter werden daarna nog een behoorlijk aantal vragen gesteld, vooral aan
de gemeente.
Onze algemene indruk over het slagen van onze actie was wat minder optimistisch dan
na de eerste zitting zonder dat we de vinger op bepaalde aspecten konden leggen.
Onvoorziene omstandigheden daargelaten verwachtte de rechtbank binnen 6 weken
een uitspraak te kunnen doen.
Dat was een redelijke nauwkeurige schatting want op 5 juli kwam die bij ons binnen
en ook nog met een voor ons verheugend resultaat!
Kort samengevat:
• De rechtbank verklaart ons beroep gegrond

• De rechtbank vernietigt het door ons bestreden besluit van B&W dat het pad niet
openbaar zou zijn.
• De rechtbank draagt de gemeente op binnen 6 weken een nieuw besluit daarover te
nemen met inachtneming van strekking van deze uitspraak
• De rechtbank draagt de gemeente op om het door ons betaalde griffierecht en onze
proceskosten aan ons te vergoeden.
• De rechtbank is van mening dat de gemeente bevoegd is handhavend op te treden ten
aanzien van een overtreding van artikel 2.10, eerste lid, van de APV bestaande uit het
opwerpen van belemmeringen op een openbaar pad.
Een resultaat waarmee wij natuurlijk zeer tevreden zijn maar wat wel de nodige tijd en
energie heeft gevergd!
Het standpunt van de gemeente was dat De Omkromte niet meer openbaar is omdat:
• Het pad ooit wel openbaar was maar dat dit, jaren geleden, is komen te vervallen bij
de ruilverkaveling Akmarijp.
• Het pad na de ruilverkaveling niet meer op de wegenlegger is opgenomen.
• Het pad niet meer wordt gebruikt en de gemeente het pad niet meer onderhoudt
• Bewoners borden hebben geplaatst dat het pad niet meer voor een ieder toegankelijk
is.
Mede op grond van door Moai Skarsterlân geleverde gegevens kwam de rechtbank tot
de conclusie dat deze argumenten niet steekhoudend waren en dat dus het pad nog
steeds openbaar is.
Verder stelde de gemeente dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden of er bij het
opwerpen van verhinderingen door omwonenden sprake is van een overtreding en dat
daarom de gemeente niet bevoegd is handhavend op te treden.
Ook het argument van de gemeente dat het belang van de aanwonenden om het pad af
te sluiten groter is dan het algemeen belang dat gediend is om het wederom
begaanbaar te maken, wordt door de rechtbank afgewezen.
We volgen natuurlijk nauwlettend welke stappen de gemeente gaat ondernemen. Ze
kan overigens tot 11 augustus 2017 nog hoger beroep aantekenen bij de Raad van
State.
We houden U op de hoogte van het verdere verloop!
Wilt u de complete tekst van de uitspraak lezen? Klik dan hier.
Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur: Jaap Halma.

