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Openbaarheid pad Omkromte. 

    

Geachte leden van Moai Skarsterlân, 

 

In ons vorige bulletin spraken we de hoop uit dat er, na de uitspraak in juli van 

de Hoge Raad, in september 2018 wel meer duidelijkheid zou komen over de 

maatregelen die de gemeente zou nemen. 

 

Direct na de uitspraak hebben wij daarover contact gehad met de wethouder. Hij 

gaf aan zorgvuldig te willen handelen, ook al omdat er vanuit de aanwonenden 

een verzoek was ingediend om de openbaarheid van de singel in te trekken. 

Om die zorgvuldigheid te bereiken en te voldoen aan de voorwaarde in de 

uitspraak van de Raad van State dat de gemeente de belangen van partijen 

zorgvuldig moest afwegen, heeft de gemeente mediators ingeschakeld. 

 

Ondanks dat wij van mening waren dat wij geen partij meer zijn in dit proces 

hebben wij toegezegd om hieraan deel te nemen mits de gemeente zelf ook als 

partij mee deed. De mediators hebben met zowel de aanwonenden, “Moai 

Skarsterlân” en de gemeente gesproken maar kwamen tot de conclusie dat 

overeenstemming over een oplossing niet mogelijk was. 

 

Inmiddels heeft een wisseling van wethouders plaats gevonden en heeft de heer 

Durksz deze zaak in zijn portefeuille gekregen. Om nader met de zaak kennis te 

maken heeft hij inmiddels met de aanwonenden en ons een gesprek gehad. Hij 

gaat nu een voorstel van B&W voorbereiden en hoopt dit in april af te ronden. 

Dit wordt dan - volgens de per januari opgestarte nieuwe overlegstructuur - in 

een zgn. “petear” besproken met een afvaardiging van de Gemeenteraad waarbij 

partijen en raadsleden over het onderwerp kunnen discussiëren. Daarna wordt 

het nogmaals in de voltallige raad aan de orde gesteld en wordt daarover een 

besluit genomen.  

 



We houden u op de hoogte over de data van deze bijeenkomsten. Belangstelling 

van uw kant in de raadzaal werkt ongetwijfeld gunstig! 
 

 

Zandwinning IJsselmeer. 
 

Op maandagavond 4 februari wordt dit onderwerp in een “petear” met de 

gemeenteraad besproken. De discussie gaat over de antwoorden van B&W op de 

ingediende zienswijzen en het vaststellen van het gewijzigde Bestemmingsplan 

Industriezandwinning en het Beeldkwaliteit plan. 

Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure. 

 

Vanuit Gaasterland wordt een manifestatie georganiseerd maar ook 

belangstellenden uit onze omgeving zijn natuurlijk van harte welkom. Er kan 

ook met één zin per persoon ingesproken worden. 

Nadere informatie is te vinden op: www.geenzandindustrieijsselmeer.nl 

 

Het is inmiddels ook al op TV in “Nieuwsuur” aan de orde geweest. Als u het 

ook belangrijk vindt om hierbij aanwezig te zijn: u bent van harte welkom!  

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma.  

 

http://www.geenzandindustrieijsselmeer.nl/

