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Verslag PvdA-fractie  
 

2000 handtekeningen Tegen! 

Nogal wat belangrijke debatten deze 

maand. Allereerst de bouwplannen van 

Hoekstra BV en Sir 55 op het prachtige 

natuurgebied achter Rikkingahof: Ter 

Borch Esch. Twintig woningen van 

270.000 euro voor onze oudere medemens, 

dichtbij een zorgvoorziening en het 

centrum van Oosterwolde. Wat wil je nog 

meer? Zo redeneerden de initiatiefnemers.  

 
Het college vroeg de raad via een 

tussenrapportage om hun mening alvorens 

een bestemmingsplan procedure op te 

starten. Ongebruikelijk, maar gezien het 

grote maatschappelijke verzet tegen deze 

plannen politiek een handige zet. De druk 

vanuit diverse organisaties en particulieren 

om toestemming te weigeren was enorm. 

De raadsleden werden bedolven onder 

mailtjes en er werden maar liefst 2000 

handtekeningen verzameld. De pers dook 

er boven op en er werd in een bomvolle 

raadszaal voorafgaand aan de 

beraadslagingen in de commissie en de 

raad volop gebruik gemaakt van het recht 

om in te spreken. Ook de initiatienemers 

van de plannen lieten zich niet onbetuigd 

en kwamen hun belangen in de fractie 

bepleiten. Om de kans op een meerderheid 

in de raad te vergroten werden hier en daar 

de plannen aangepast en werd het Fryske 

Gea bereid gevonden om na de bouw van 

de luxe woningen het beheer over het 

natuurgebied op zich te nemen. De 

politieke partijen stelden veel vragen. Hoe 

borgen wij dat hier alleen maar ouderen 

gaan wonen? Waarom zo’n plan niet elders 

in Oosterwolde? Zorg binnen 24 uur is 

toch overal te leveren? En ga zo maar door. 

Na de commissievergadering leken de 

coalitiepartijen in te gaan stemmen met de 

plannen. De oppositie was unaniem tegen. 

Toen vlak voor de raadsvergadering 

duidelijk werd, dat een aantal raadsleden 

van Ooststellingwerfs Belang en het CDA 

toch tegen zouden gaan stemmen, koos 

Hoekstra BV alsnog eieren voor zijn geld. 

Het voorstel werd ingetrokken. Voor de 

PvdA aanleiding om direct een motie 

vreemd aan de orde van de dag in te dienen 

met als strekking woningbouw in de 

toekomst in dat gebied onmogelijk te 

maken. Natuurlijk is de PvdA voor 

woningbouw, maar niet op deze plaats. 

Deze motie haalde het helaas niet. Slechts 

één lid van Ooststellingwerfs Belang 

steunde de motie, te weinig voor een 

meerderheid. De kans is dan ook groot dat 

de heer Hoekstra het op een ander moment 

opnieuw zal proberen. Hij heeft 

aangegeven het gebied nu noodgedwongen 

agrarisch te gaan gebruiken.  

 

Zand in de ogen 
Zoals vorige maand al aangegeven is de 

aanbesteding van het uitgraven van de 

waterplas in het project Appelscha Hoog 

op een sof uitgelopen. Het uit te graven 

zand bleek niet zoals verwacht een lust, 

maar een last. Gevolg een groot financieel 

gat in de exploitatie. Het college kon dan 

ook niet anders dan de raad voorstellen om 

het project af te blazen. Hiermee ging de 

voltallige raad akkoord, wel in de hoop dat 

de voor het project door de provincie 

toegezegde subsidie ad 1,5 miljoen voor de 

ontwikkeling van het gebied beschikbaar 

zal blijven. Hierover is nog overleg 

gaande. De discussie in de raad ging met 



name over hoe het zover heeft kunnen 

komen. De PvdA wilde dat het college de 

verantwoordelijkheid voor het mislukken 

van dit project op zich zou nemen. 

Tenslotte hebben zij consequent de 

mogelijkheden tot een sluitende exploitatie 

door een veel te rooskleurige bril bekeken. 

Achteraf is er sprake geweest van een 

reeks van inschattingsfouten en de raad is 

‘zand’ in de ogen gestrooid. Nieuwbakken 

wethouder Derks verklaarde echter dat 

alles steeds zorgvuldig is bekeken en dat 

de ontwikkelingen rondom de waarde van 

het zand niet voorzienbaar waren. Zeer 

onbevredigend allemaal. Laten we hopen 

dat de uiteindelijke schade mee zal vallen. 

De agrarische waarde van de gronden is 

hoger dan in de boeken staat en tot 2018 

zijn er binnen de nu aanwezige recreatieve 

bestemming nog ontwikkelingen mogelijk. 

Volgende maand presenteert het college 

nieuwe plannen. 

 

Er is geld voor nieuw beleid 
In 2014 is opnieuw heel veel geld 

overgebleven, vooral op het sociale 

domein. Hierdoor ontstond de 

mogelijkheid om een reserve aan te leggen 

van 2,8 miljoen voor het geval in de jaren 

2015 en daarna door het overhevelen van 

taken naar de gemeenten op dit 

beleidsterrein tekorten zullen ontstaan. 

Verder is duidelijk geworden dat de 

opbrengsten van de precarioheffing ad 1,2 

miljoen per jaar met ingang van 2016 

structureel in de begroting kunnen worden 

opgenomen. De nog niet gebruikte 

opbrengsten van deze heffing in de 

afgelopen jaren ad 4,3 miljoen worden 

overgeheveld naar de Algemene Reserve. 

Van het saldo van die reserve 

ad 13 miljoen is 7 miljoen vrij beschikbaar. 

Omdat alle te bedenken risico’s volledig 

zijn afgedekt is er nu, zoals al jaren door 

ons is voorzien, sprake van een meer dan 

gezonde financiële huishouding. Daar zijn 

alle partijen inmiddels van doordrongen. 

Het kan dan ook niet anders dan dat er bij 

de komende Kaderbrief voorstellen zullen 

komen voor nieuw beleid.  

Fractie op pad 
Ook buiten de politieke arena was het deze 

maand heel erg druk. We brachten een 

werkbezoek aan de Voedselbank en lieten 

ons uitgebreid informeren door het bestuur 

van Humanitas. Deze op ons initiatief tot 

stand gebrachte contacten worden 

merkbaar zeer op prijs gesteld. We waren 

verder present op de ledenvergaderingen 

van de Plaatselijke Belangen van 

Donkerbroek, Oldeberkoop, Haule, 

Nijeberkoop en Fochteloo. Erg leuk was 

het Comperio debat, waarin kinderen uit de 

groepen 7 en 8 van de basisscholen 

plannen presenteerden om sluipverkeer 

tegen te gaan en de verkeersveiligheid te 

bevorderen. Maar er was nog veel meer. 

Wat te denken van de ABO excursie naar 

de boerderij van Wijnand en Angela de 

Wit in Oldeberkoop, de  inloopavond over 

het Bestemmingsplan Buitengebied, de 

cultuurmiddag in MeJander te 

Oldeberkoop, een avond georganiseerd 

door Actium, het jaarlijkse overleg met de 

besturen van alle Plaatselijke Belangen in 

Waskemeer, de uitreiking van de 

vrijwilligersprijzen, een 

kennismakingsbijeenkomst met de nieuw 

Statenleden en een werkbezoek van vrijwel 

de voltallige raad aan de politie. 

 

Heidag 
Er is alweer een jaar van deze raadsperiode 

voorbij. Tijd voor de fractie om een heidag 

te organiseren. Aan de hand van een aantal 

stellingen werd onder leiding van Marian 

Jager gediscussieerd over de gang van 

zaken in de fractie en de koers die we in de 

toekomst willen varen. Gelukkig is de sfeer 

in de fractie uitstekend, zodat we vrijuit 

over dit soort zaken kunnen discussiëren. 

Van het besprokene is een uitgebreid 

verslag gemaakt en er zijn ook diverse 

actiepunten voor de toekomst 

geformuleerd. Kortom het enthousiasme 

om er iets moois van te maken is nog 

steeds volop aanwezig.  
 

 


