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   Uitspraak van de Raad van State over pad Omkromte. 
 

Geachte leden van Moai Skarsterlân, 
 

Eindelijk kwam deze week de uitspraak van de Raad van State binnen over het hoger 

beroep dat door de heer Hengst namens aanwonenden was ingesteld tegen de uitspraak 

van de rechtbank Noord-Nederland van 30 juni 2017 in het geding tussen Moai 

Skarsterlân en de Fryske Marren. 

    

U hebt wellicht al e.e.a. via uw dagblad en/of radio vernomen. 
 

De rechtbank stelde toen dat de Omkromte nog steeds een openbaar pad is en dat de 

gemeente verplicht was om hierin handhavend op te treden. Het College van B&W 

heeft dat niet gedaan, omdat aanwonenden hebben verzocht het pad aan de 

openbaarheid te onttrekken en zij een raadsbesluit daarover afwachten. 
 

Dat raadsbesluit is er niet van gekomen omdat de Commissie Bestuur aan de 

gemeenteraad heeft geadviseerd de visie van de Raad van State over het ingestelde 

hoger beroep af te wachten. 
 

Door de aanwonenden zijn een aantal vooral juridische argumenten aangevoerd 

waarom zij vinden dat de singel niet meer openbaar zou zijn. O.a. dat het pad 

gedurende dertig achtereenvolgende jaren niet voor iedereen toegankelijk is geweest 

en dat het eigendomsbelang van de aanwonenden zwaarder weegt dan het algemeen 

belang dat Moai Skarsterlân aanvoert. 
 

Tijdens de zitting van de Raad van state op 29 mei van dit jaar is door beide partijen 

nog een toelichting gegeven op hun standpunt en zijn vragen beantwoord. 
 

In haar uitspraak: 
 

* Bevestigt de Raad van State de eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland 

dat de singel nog steeds openbaar is. 



* Verklaart zij het beroep van Moai Skarsterlân tegen het beluit van B&W van 17-8-

2017 om niet handhavend op te treden als gegrond. 

* Vernietigt zij hetzelfde besluit van B&W om niet handhavend op te treden. 
 

Het betekent dat B&W, met inachtneming van deze uitspraak, opnieuw dient te 

beslissen op het door ons ingediende bezwaar tegen het besluit van 17-8-2017 om niet 

handhavend op te treden en dat de gemeenteraad spoedig zal moeten beslissen op het 

verzoek van aanwonenden om de singel aan de openbaarheid te onttrekken. Hierbij 

dienen de belangen van zowel aanwonenden als Moai Skarsterlân betrokken te 

worden. 
 

U kunt zich voorstellen dat wij heel blij zijn met deze uitspraak.  
 

We verwachten dat er in de loop van september meer duidelijkheid komt over het 

nieuwe voorstel van B&W aan de gemeenteraad en we hopen natuurlijk dat we dan 

weer van het pad gebruik kunnen maken. 
 

We houden U op de hoogte!  
 

Namens het bestuur, 
 

Jaap Halma. 
 


