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Verslag PvdA-fractie  
 
Zomerreces en toch nieuws 
Niet zo gebruikelijk, maar toch voldoende 

aanleiding om je even op de hoogte te 

brengen van enkele recente 

ontwikkelingen. 

 

 
Prikkedam 
Op 30 juni verklaarde de Rechtbank 

Leeuwarden de beheersverordening 

Prikkedam die een aantal maanden geleden 

door de gemeenteraad is vastgesteld 

onverbindend. Deze uitspraak is het gevolg 

van een bezwaarschrift ingediend door een 

omwonende. Dit betekent een bom onder 

de activiteiten van de al 46 jaar oude 

motorcross vereniging in Makkinga.  

 
Het college heeft inmiddels besloten in 

hoger beroep te gaan bij de Raad van State. 

Tegelijkertijd is er een voorlopige 

voorziening aangevraagd om ervoor te 

zorgen dat de huidige toestand kan blijven 

bestaan totdat de Raad van State uitspraak 

heeft gedaan. Dit kan naar verwachting zo 

maar een jaar duren. 

Deze ontwikkeling heeft zowel bij de 

PvdA fractie als binnen de vereniging 

grote commotie veroorzaakt. Dit komt 

omdat het college bij de discussies over dit 

onderwerp desgevraagd heeft aangegeven, 

dat het regelen van de problematiek via een 

beheersverordening juridisch waterdicht 

was. De fractie van de PvdA heeft dan ook 

kritische vragen aan het college gesteld. 

Wat zijn de gevolgen voor de motorcross 

vereniging? Waarom is de raad niet 

teruggeroepen van het reces? Is het niet 

verstandig alsnog een echt 

bestemmingsplan voor het gebied te 

maken? Waarom is dat niet eerder 

gebeurd? Wat voor extra kosten ontstaan er 

door de uitspraak van de Rechtbank? De 

bedoeling is om het onderwerp op de 

agenda te plaatsen van de 

commissievergadering ruimte van 1 

september 2015. Wellicht is een extra 

raadsvergadering ook een optie. 

De voorzitter van de motorcross vereniging 

is het allemaal te veel geworden. Hij heeft 

zijn functie inmiddels neergelegd. Op de 

sociale media is het onderwerp een hot 

item. 

(https://www.facebook.com/prikkedam)  

Een paar duizend mensen hebben 

inmiddels aangegeven dat ze vinden dat 

het circuit moet blijven. Er is binnen de 

vereniging geen begrip voor de 

handelswijze van de omwonende. Kortom 

veel druk op de ketel. 

 

 
Skeelerbaan Haulerwijk 
Het lijkt er op, dat de skeelerbaan 

Haulerwijk in september toch de nog 

benodigde subsidie zal krijgen uit het 

Mienskipsfuns. Er ligt een positief advies.  

 
 
Vertrek CentrumManager 
Masterplan Oosterwolde 
Een andere opmerkelijke ontwikkeling is 

het vertrek van de programmamanager van 

het masterplan Oosterwolde Centrum. 

Formeel wordt aangegeven dat hij deze 

klus niet meer kon combineren met zijn 

andere werkzaamheden. Het is nog 

onduidelijk of er een nieuwe projectleider 

wordt benoemd.  

 
 

https://www.facebook.com/prikkedam


 En verder nog…
De PvdA heeft vlak voor de vakantie 

schriftelijke vragen gesteld over de 

huisvesting van statushouders en het 

gebruik door de gemeente van het pay-roll 

systeem. De antwoorden van het college 

zijn inmiddels binnen.  

 
We zullen deze antwoorden bespreken op 

de eerste fractievergadering na het reces.  

De fractievoorzitters hebben inzake de 

OWO samenwerking een eerste 

verkennende bespreking gehouden. Ze 

praten op 18 augustus met een 

afvaardiging van de beide andere 

gemeenten en vervolgens is het de 

bedoeling de vervolgstappen op een rijtje 

te zetten en te bespreken in de 

raadsvergadering van september. 


