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Vooraankondiging: 
20 april Ledenvergadering en thema 
avond over vernieuwingen in de 
jeugdzorg. Zie ook website en Facebook 

 
Verslag PvdA-fractie  
 
Hans Welle benoemd 
Op 8 maart werd in een extra 

raadsvergadering  VVD’er Hans Welle uit 

Appelscha benoemd tot wethouder als 

plaatsvervanger van Sietse Derks. Pas begin 

april wordt duidelijk wie de opengevallen 

plaats van Hans Welle in de tweekoppige VVD 

fractie zal gaan innemen.  

Bestemmingsplan buitengebied 
De raadsvergadering van deze maand stond 
volledig in het teken van het vaststellen van 
het Bestemmingsplan Buitengebied. Het 
voorliggende voorstel was het resultaat van 
een langdurig interactief proces.  

 
De voltallige raad was vol lof over de wijze 
waarop alle betrokken organisaties en 
individuen de gelegenheid hebben gekregen 
om hun belangen te bepleiten. Veel van de 
ingediende wensen zijn alsnog in het 
uiteindelijke voor 10 jaar geldende 
bestemmingsplan meegenomen. De discussie 
in de raad beperkte zich mede daardoor tot 

slechts tot enkele onderwerpen. Allereerst de 
regeling rondom archeologie. Landelijk is het 
zo geregeld dat eigenaren in bepaalde 
aangewezen gebieden bij uitbreidingsplannen 
het verplichte archeologische onderzoek zelf 
moeten betalen. De voltallige raad acht dit 
onredelijk. D 66 diende een motie in waarin 
werd bepleit om een fonds te vormen waaruit 
deze kosten in voorkomende gevallen kunnen 
worden betaald. De meeste partijen, 
waaronder de PvdA, vinden dat het Rijk en/of 
de provincie die kosten voor hun rekening 
moeten nemen. Die partijen hebben hierover 
inmiddels een brief gezonden naar de fracties 
in de Tweede Kamer en Provinciale Staten. 
Alleen de VVD en D 66 hebben deze brief niet 
ondertekend. D 66 zette vraagtekens bij het 
verschil in mogelijkheden die agrariërs en 
particulieren krijgen om een bed en breakfast 
te starten. 

 
Het college was bereid grotendeels tegemoet 
te komen aan de geuite bezwaren van D 66, 
maar de handreiking ging die partij niet ver 
genoeg. Vrijwel alle andere partijen waren wel 
tevreden met de voorgestelde wijziging. Een 
daarbij behorend amendement was snel 
gemaakt. De PvdA scoorde met een motie 
waarin het college werd verzocht de 
particuliere begraafplaatsen in de gemeente 
in kaart te brengen en vervolgens in overleg te 
gaan met de raad over bijbehorend beleid. 
Het college nam deze motie over. Uiteindelijk 
heeft de PvdA voor het bijgestelde 
Bestemmingsplan Buitengebied gestemd. 
Onze eerder aangegeven bezwaar dat de 
landbouw in vergelijking met de natuur veel te 
prominent aanwezig is, blijft overeind, maar 
voor deze opvatting is onvoldoende steun in 
de raad. De positieve wijze waarop het totale 
proces is verlopen was voor ons 
doorslaggevend bij de uiteindelijke afweging. 



Ging het in andere dossiers ook maar zo goed. 
Helaas is dit eerder uitzondering dan regel. 

Stationsstraat 
In de kwestie rondom het al of niet 
openstellen van de Stationsstraat heeft het 
college eieren voor zijn geld gekozen. Na de 
openbare inspraakavond is besloten de 
oorspronkelijke situatie in ere te herstellen. 
Dus alleen autoverkeer toegestaan in de 
ochtenduren. Ook is aangekondigd dat de 
Stationsstraat gezelliger en veiliger zal worden 
gemaakt. Hier heeft de PvdA in een eerder 
ingediende motie al aandacht voor gevraagd. 
Toen was de tijd er nog niet rijp voor. Nu 
blijkbaar wel. Beter laat dan nooit! 
 

Jenny Dolsma 
commissievoorzitter 
Door het vertrek van Hans 
Welle naar het college diende 
er een nieuwe voorzitter te 
komen voor de commissie 

Samenleving. Jenny Dolsma van 
Ooststellingwerfs Belang is met algemene 
stemmen als zodanig benoemd.  

 
Onderwijs 
Doordat de voorgenomen fusie van de 
openbare onderwijs koepels Comperio uit 
Ooststellingwerf en Primo uit Opsterland door 
verzet van Weststellingwerf nog niet tot stand 
is gekomen diende de raad de begroting van 
2016 van Comperio goed te keuren. Dat was 
geen probleem, maar het is jammer dat de in 
onze ogen nuttige fusie vertraging oploopt. 
Verder kwam het nieuws naar buiten dat de 
pogingen om te komen tot één school in 
Waskemeer zijn stukgelopen. Heel vervelend, 
maar de politiek heeft op dit proces geen 
wezenlijke invloed. De angst is, dat er op den 
duur helemaal geen school meer zal zijn in 
Waskemeer. 

Samenwerking OWO-gemeenten 
In de commissie Planning en Control is 
opnieuw gesproken over de voortgang van de 
samenwerking tussen Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf en Opsterland. De PvdA 
heeft opgeroepen om ondanks de aanwezige 
meningsverschillen in onze raad toch het 

gesprek aan te gaan met de andere raden, 
zonder voorwaarden vooraf. Deze oproep had 
succes. Het gesprek zal plaatsvinden in mei. 

Hier waren we bij  
De fractie was aanwezig op de Plaatselijk 
Belang vergaderingen in Elsloo, Waskemeer, 
Makkinga en Appelscha-Boven. Het bestuur 
vertegenwoordigde de fractie bij Plaatselijk 
Belang Ravenswoud. Wij hebben meegedaan 
aan de landelijke actie NL Doet. In dorpshuis 
De Mande in Haule was men blij met onze 
hulp bij diverse klusjes. Vrijwilligers werden in 
het zonnetje gezet op het gemeentehuis. Ook 
daar waren wij uiteraard aanwezig.  
Vrijwilligers zijn immers het cement van onze 
samenleving en zij verdienen ons grote 
respect. Ook het Van Waarde project vraagt 
de aandacht van enkele fractieleden. Fimke 
Hijlkema en Jelke Nijboer zetten zich actief in 
voor dit project. Zij fietsten of reden ook een 
dagje mee met de politie om onze gemeente 
ook eens van een andere kant te bekijken. 
Bijzonder leerzaam. Op initiatief van de staten 
fractie van de PvdA werd een expertmeeting 
over snel internet georganiseerd. Ook daar 
waren we bij. Voor dit onderwerp vraagt onze 
fractie al jaren aandacht. Op het 
driemaandelijkse overleg met de PvdA fracties 
uit Weststellingwerf en Opsterland werd 
gesproken over de OWO samenwerking, de 
fusie tussen Comperio en Primo en de 
mogelijkheden van samenwerking van de drie 
PvdA afdelingen. Ook waren we present bij de 
presentatie van de vier korte films die in 
opdracht van het college zijn gemaakt om 
onze mooie gemeente te promoten. De eerste 
verzoeken om deze films te maken dateren 
van drie jaar geleden! Tot slot was er ook nog 
een besloten themabijeenkomst over de stand 
van zaken rondom Ecomunity center. 

 Website afdeling    

 

 Facebook 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/
https://ooststellingwerf.pvda.nl/
https://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf?ref=tn_tnmn

