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Vervolg informatie over ontwikkelingen voetpad “Omkromte”. Nog steeds geen 

laatste akte? 
 

Geachte leden van Moai Skarsterlân, 

 

In ons vorige bulletin van juli 2017 hebben wij u geïnformeerd over de uitspraak van 

de rechtbank inzake de openbaarheid van het wandelpad de Omkromte. 

Daarin werd de eerdere beslissing van B&W dat het pad niet openbaar zou zijn 

vernietigd en de gemeente werd opgedragen binnen 6 weken een nieuw besluit te 

nemen met inachtneming van de strekking van de uitspraak. Daarnaast besliste de 

rechtbank dat de gemeente bevoegd is handhavend op te treden tegen het opwerpen 

van belemmeringen op een openbaar pad. 

 

Drie weken na afloop van die termijn reageerde de gemeente met twee brieven aan de 

partijen waarin zij aankondigt niet tot handhaving over te gaan, dat zij niet tegen de 

uitspraak in beroep zal gaan en dat B&W een raadsbesluit zal voorbereiden om al dan 

niet de openbaarheid te laten vervallen.  

Tevens vraagt de gemeente aan partijen om – ter ondersteuning van dat raadsbesluit- 

een zienswijze in te dienen waarin informatie en argumenten worden aangegeven. 

 

In deze correspondentie zat een dikke adder onder het gras die door de attentie van een 

bestuurslid gelukkig ontdekt werd. De gemeente stelde nl. dat zij zich baseerden op 

het feit dat er “sprake was van concreet zicht op legalisatie”. 

Na het inwinnen van juridisch advies bleek dat dat standpunt niet te handhaven was. 

Deze juridische term betekent nl. dat het vaststaat dat het voorstel van B&W door de 

gemeenteraad zal worden aangenomen. En dat is natuurlijk niet het geval bij de 

verscheidenheid van politieke partijen in de raad. 

 

Als reactie daarop hebben wij beroep ingesteld bij de rechtbank Noord Nederland 

tegen het besluit van B&W om niet te handhaven omdat er geen concreet zicht op 

legalisatie bestaat. 



Verder hebben wij B&W schriftelijk verzocht om in deze situatie hun verzoek tot 

indiening van zienswijzen op te schorten totdat de rechtbank hierover een uitspraak 

heeft gedaan en zullen op korte termijn de raadsleden nader informeren over onze 

argumenten. 

 

Daarbovenop komt nog dat één van de aanwonenden hoger beroep heeft ingesteld bij 

de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank Noord Nederland. 

Wij hebben inmiddels aan een verzoek van de Raad van State voldaan om onze 

tegenargumenten naar voren te brengen en zijn benieuwd naar het verdere verloop. 

 

Misschien denkt u zo langzamerhand dat er toch wel veel aandacht gegeven wordt aan 

een in wezen kleine zaak. 

Wij zijn echter van mening dat de gemeente in het verleden fouten heeft gemaakt en 

dat wij over de juiste argumenten beschikken omtrent de openbaarheid van het pad. 

Onze tegenactie is helaas ook gedeeltelijk ingegeven door de omstandigheid dat wij in 

deze zaak in het verleden door de gemeente op een manier zijn behandeld die bepaald 

niet correct was om het maar zacht uit te drukken. 

 

We houden u op de hoogte! 

 

Met een vriendelijke groet, 

  

Namens het bestuur: Jaap Halma 


