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Openbaarheid pad Omkromte toch naar de eindfase? 

    

Geachte leden van Moai Skarsterlân, 
 

Sinds het laatste bulletin van januari is er wel weer het nodige gebeurd waar we 

u van op de hoogte willen brengen: 
 

Zoals u ongetwijfeld weet is er inmiddels er een nieuwe coalitie gevormd en een 

nieuw college van B&W samengesteld. Wethouder Durksz is afgetreden en de 

kwestie “Omkromte” valt nu onder de verantwoordelijkheid van Burgemeester 

Veenstra. 

Nog voordat dit laatste bekend werd gemaakt hebben wij herhaaldelijk bij B&W 

erop aangedrongen om een gesprek te hebben met de nieuwe portefeuillehouder 

om hem/haar op de hoogte te brengen van onze visie op de zaak voordat B&W 

het voorstel aan de gemeenteraad zouden opstellen, om al dan niet de 

openbaarheid van de “Omkromte” op te heffen. 
 

Intussen bleek dat in februari 2019 door de bewoners van de Kooilaan aan de 

gemeente een “Aanvulling” op een in juli 2017 door hen ingezonden zienswijze 

was ingediend. Hierop hadden wij de nodige aanmerkingen en ook die wilden 

wij aan de portefeuillehouder laten weten door hem/haar die per brief te 

overhandigen en mondeling nader toe te lichten.  

Direct na het bekend worden, dat deze zaak aan burgemeester Veenstra was 

toebedeeld is er een gesprek met hem afgesproken op dinsdag 11 juni 

jongsleden. 
 

Wij waren onaangenaam verrast toen tijdens dit gesprek bleek dat op die dag het 

voorstel van B&W naar de agendacommissie van de gemeenteraad ging en dus 

al was vastgesteld! De heer Veenstra wilde verder niet ingaan op de inhoud van 

het voorstel. 
 

Tot onze grote verrassing werd op de vrijdag daarna bekend, dat het voorstel van 

B&W inhield dat zij de uitspraken van de Bestuursrechter in Groningen en de 



Raad van State volgen en voorstellen om de openbaarheid van de singel met pad 

te handhaven! 
 

Wij hebben daarna op maandag 17 juni jongsleden nog een vervolggesprek met 

de heer Veenstra gehad waarin wij een aantal inhoudelijke opmerkingen te berde 

hebben gebracht over het aan de Raad toegezonden voorstel en tevens 

afgesproken dat –als alles in rustiger vaarwater is gekomen– met hem nog eens 

de gang van zaken van de afgelopen procedure zullen doornemen. 
 

De vervolgprocedure is nu, dat het voorstel van B&W op 26 juni a.s. op de 

agenda is geplaatst van het Petear en dat op 10 juli a.s. de gemeenteraad hierover 

vervolgens een besluit neemt. 

Hoewel het wel heel kort dag is zal het bestuur alsnog trachten om vóór 26 juni 

a.s. zoveel mogelijk politieke partijen in te lichten over deze situatie. Ook zullen 

we hen de hierboven genoemde brief die wij aan burgemeester Veenstra hebben 

overhandigd toezenden. 

Daarnaast zullen we natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om tijdens het 

Petear onze visie naar voren te brengen. 
 

We doen hierbij een dringend beroep op u om bij het Petear aanwezig te 

zijn. Belangstelling van uw kant in de raadzaal werkt ongetwijfeld gunstig! 
 

Het is ook mogelijk om tijdens het Petear als privé persoon uw zegje over deze 

zaak te doen en uw persoonlijke mening daarover kenbaar te maken. U dient 

zich dan vóór 26 juni om 12.00 uur telefonisch aan te melden bij de griffie van 

de gemeente op 0513-239030: Er vindt tijdens het Petear geen discussie plaats, 

ook niet tussen voor- en tegenstanders, wel kunnen raadsleden aan de spreker 

verhelderende vragen stellen. 
 

Het Petear vindt dus plaats op 26 juni in de Lemsterlandkamer en begint om 

19.30 uur. 
 

Het besluit van de gemeenteraad wordt genomen op 10 juli in de raadzaal, 

aanvang 19.30 uur. Daarbij inspreken is niet meer mogelijk. Het blijft overigens 

mogelijk dat partijen tegen het besluit beroep aantekenen. 

 

Verdere activiteiten (die waren er ook nog). 

 

 In Krite verband (samen met “Vrienden van het Nannewiid” en 

“Gaasterland natuurland”) heeft een overleg plaatsgevonden met de 

betrokken wethouder De Jong (PvdA) over de recreatieve ontwikkelingen 

rond het Tjeukemeer en is er contact gelegd met de plaatselijke 

initiatiefnemers. 

 Er is steun gegeven aan het initiatief vanuit de “Bast Bakker Stichting” uit 

Langweer om het bestemmingsplan voor het hotel aan de Langwarder 



Wielen te laten vervallen, omdat de oorspronkelijke projectontwikkelaars 

inmiddels niet meer als onderneming bestaan. B&W zal de financiële 

consequenties hiervan onderzoeken en komt hier later dit jaar op terug. 

 Er is door ons ingesproken tijdens het Petear over het 

“Bomenbeleidsplan” van de gemeente waarin het beleid en doelstellingen 

worden geformuleerd onder het bomenbestand. Het effect van onze 

opmerkingen is nog niet goed na te gaan. 

 Er is aangedrongen op de al lang geleden aangegane verplichting om 183 

bomen te herplanten die verloren zijn gegaan door de bouw van Vegelin 

State De gemeente gaat alsnog op zoek naar een goede plek. 

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma.  

 


