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16-11-2021: Informatiebulletin nr. 38, 04 van 2021 

 

Beste leden van “Moai Skarsterlân”, 

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente zaken: 

 

Omkromte: 

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels formeel besloten dat de singel 

openbaar is en daar waren we natuurlijk tevreden over. Dit was ook het 

sein voor de gemeente in actie te komen om het pad weer begaanbaar te 

maken. Zij brachten het bestaande pad in kaart en nodigden de 

aanwonenden en Moai Skarsterlân uit zich over de loop van het pad uit te 

spreken. Dat proces is nu, begin november, zo ongeveer afgerond. 

We dachten dat we daarmee een eind in de procedure opgeschoten waren 

maar werden helaas door drie aanwonenden teruggefloten. Zij hebben 

namelijk tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten, beroep aangetekend 

bij de Rechtbank Noord-Nederland. Dit wordt dus de tweede keer dat deze 

de Omkromte op de agenda krijgt. Wij hebben ons als vereniging 

aangemeld als belanghebbende partij in deze procedure en zullen onze 

argumenten, die we vrij uitvoerig hadden gepresenteerd aan G.S., nog maar 

eens herhalen en bij de rechtbank indienen.  

Het pad is inmiddels wel min of meer begaanbaar gemaakt, hekjes staan 

open of zijn te passeren en zo nu en dan durven moedige mensen er weer 

langs te lopen. Écht uitnodigend is het pad helaas nog niet 

 De gemeente is dus volop doende om contact te zoeken met alle 

aanwonenden (dus ook diegenen die voor openbaarheid zijn) om hun 

mening te peilen en dat in november af te ronden. Daarna wordt het 

voorstel van B&W aan de raad voorgelegd. 

We zijn benieuwd wat daar uitrolt.  

 

Programma Recreatie en Toerisme: 

Deze week zal de raad een besluit nemen over de ter inzagelegging van deze 

nota (nadat ze eerder kort na de ter inzagelegging om onbekende redenen 



werd ingetrokken). Wij hebben tijdens een petear onze visie op het ontwerp 

kenbaar gemaakt vanuit Moai Skarsterlân door Piet Plantinga en vanuit de 

Krite door Piet Steenhuisen. 

Het zou te ver voeren om hier onze visie uitgebreid weer te geven maar we 

willen al wel melden dat natuurlijk eerst de nota “ Omgevingsvisie” 

vastgesteld moet worden omdat daarvan het Programma Recreatie en 

Toerisme afgeleid dient te worden. 

We vragen ons ook af waarom er voor het opstellen wel gesproken is met 

ondernemers, ambtenaren, VVV en wethouders maar niet met burgers! Dit, 

terwijl het Ministerie in de toelichting op de Omgevingswet de participatie 

van burgers een belangrijk element noemt, ook al om voldoende 

maatschappelijk draagkracht te bereiken.  

Het programma wordt gepresenteerd met de ambitie om maar liefst uit te 

groeien naar de mooiste waterrecreatiebestemming van de wereld. We 

hopen dat dat in elk geval niet bewaarheid wordt. 

Daarnaast krijgt naar onze mening in het ontwerp het economische aspect 

te veel gewicht toegekend en is er te weinig aandacht voor de aspecten 

klimaat, landschap en duurzaamheid. 

We zullen ook na de ter inzagelegging verder commentaar leveren want er 

zijn zeker meer zinnige opmerkingen over te maken. In een volgend bulletin 

waarschijnlijk daarover meer.  

 

Bomencompensatie Vegelinstate:  

In verband met de bouw van Vegelinstate was het destijds noodzakelijk om 

183 bomen te kappen. Op 30 oktober 2008 (!) is besloten om deze kap te 

compenseren door nieuwe aanplant. We hebben de uitvoering van dat 

besluit in 2019 aan de orde gesteld maar pas na twee brieven per 13 maart 

en 4 mei 2021 kwam er een reactie in de vorm van de vraag of wij ook 

ideeën hadden waar die bomen dan geplant konden worden. We zullen 

voorstellen om eens te denken aan de voormalige trambanen tussen Joure 

en Scharsterbrug, tussen Sint Nicolaasga en Follega/Lemmer en tussen De 

Kooi en de Trambrug. 

Als u suggesties hebt over andere plaatsen waar het volgens u welkom of 

mogelijk is, stellen wij het zeer op prijs om dat horen. U kunt dat melden 

via info@moaiskarsterlan.nl 

  

Herstel Roazebosk: 

Het onderzoek naar de grondwaterstanden in het gebied is afgerond en op 

basis daarvan moet worden besloten welke maatregelen waar nodig zijn om 

een succesvolle aanplant te realiseren. De aanwezige laag keileem en de 

verschillende grondwaterstanden maken dat niet gemakkelijk. Ondanks dat 

verwacht men toch de eerste bomen nog deze herfst te planten.  

info@moaiskarsterlan.nl


Het is al wel duidelijk dat het voormalige tracé van de vierbaansweg pas 

over een jaar beplant kan worden. 

 

Beste lezers, 

 

Dit is mijn laatste bulletin. 

 

Ik ga afscheid nemen van Moai Skarsterlân nadat ik daar sinds de 

oprichting in 2010 deel van heb uitgemaakt. De vereniging is ontstaan uit 

een werkgroep die daarvoor ontstond op initiatief van Wiebe Venema en 

Karel Schiere na het bekend worden van het hotelplan aan de Langweerder 

Wielen. Gelukkig is dat plan geen realiteit geworden. 

  

Ik heb er een mooie tijd meegemaakt, veel geleerd en mensen leren kennen 

die zich willen inzetten voor een wereld waarin wij nu en later onze 

(klein)kinderen naar tevredenheid kunnen leven.  

Vergeleken met de huidige klimaatperikelen zijn het relatief maar kleine 

zaken maar voor onze directe omgeving wel degelijk van belang. 

Ik ben blij dat ik daaraan een bijdrage kon leveren. 

 

Maar dat levert direct een probleem op. We zoeken een opvolger die mijn 

taken in het bestuur over kan nemen. Ik maak deel uit van het dagelijks 

bestuur dat het initiatief neemt om actie te ondernemen tegen plannen die 

nadelig zijn voor onze woonomgeving of acties om het woonklimaat te 

verbeteren, ik beheer de ledenadministratie en draag zorg voor het 

opstellen van informatiebulletins voor onze leden. 

Ik hoop dat er onder u leden zijn die zich hiervoor in willen zetten. Het 

benodigde tijdbeslag is bescheiden maar kent wel piekmomenten. 

Hebt u belangstelling of wilt u meer weten, bel mij voor nadere informatie: 

0513-412972.  

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma. 

 


