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Sietse Derks exit politiek 

Ooststellingwerf  

In de loop van april ontvingen wij bericht dat 

oud wethouder Derks terug zou keren in de 

raad. Op 19 april zijn de geloofsbrieven 

onderzocht en goedgekeurd, zodat hij tot de 

raad werd toegelaten. De beëdiging werd 

uitgesteld tot de raadsvergadering van mei, 

omdat hij had aangegeven op 19 april niet in 

het land te zijn. Het was al enige tijd duidelijk 

dat door deze ontwikkeling binnen de coalitie  

wrijving was ontstaan. Maar ook binnen de 

VVD ontstond er commotie. Dit werd 

wereldkundig doordat  een verslag van een 

ledenvergadering hierover op hun website 

werd geplaatst. Hieruit bleek overduidelijk dat 

het bestuur en de leden een terugkeer van 

Derks ongewenst achtten. Ook OB en het CDA 

hadden aangegeven dat zij de samenwerking 

met de VVD zouden opzeggen indien Derks 

weer onderdeel van de VVD fractie zou 

worden. De pers pikte dit op met als gevolg 

opening van zaken over de redenen waarom 

Sietse Derks is teruggetreden als wethouder. 

Een relatie op de werkvloer en het lekken van 

informatie uit het college waren hem volgens 

de Leeuwarder Courant en het Friesch 

Dagblad fataal geworden. De PvdA 

Ooststellingwerf wil hier een kanttekening bij 

maken, in het verlengde van het persbericht 

dat wij direct na het aftreden van Derks naar 

buiten hebben gebracht. De PvdA heeft 

aanwijzingen dat ook de onderlinge 

verhoudingen binnen het college een 

belangrijke rol bij het terugtreden van Derks 

hebben gespeeld. De PvdA beraadt zich nog 

over hoe ze verder moet met deze voor het 

aanzien van de politiek vervelende 

gebeurtenissen. 

Laat college 1,25 miljoen glippen?  

De provincie Friesland zorgde ook voor de 

nodige commotie. In een door de pers 

opgepikte brief aan het college gaven zij te 

kennen dat een in 2011 toegezegde subsidie 

voor het opknappen van het industrieterrein 

Venekoten Noord van 1,25 miljoen zal komen 

te vervallen indien niet voor 1 juni aanstaande 

een investeringsplan wordt ingediend dat aan 

alle eisen die de provincie stelt voldoet. 

Uiteraard was dit voor de PvdA aanleiding om 

één en ander direct bespreekbaar te maken in 

de raadsvergadering van 19 april. Er zijn door 

ons diverse vragen gesteld. Was het college al 

eerder op de hoogte van deze eis van de 

provincie? Waarom moest de raad dit in de 

krant lezen? Lukt het wel om voor 1 juni 2016 

aan de vereisten te voldoen? Hoe zit het met 

het democratisch proces? Kan de raad nog wel 

volop over één en ander discussiëren of 

worden we straks voor een voldongen feit 

gesteld? Het college gaf aan dat zij ook verrast 

waren door de brief van de provincie. Op ons 

aandringen zegde wethouder De Boer toe nog 

de volgende dag zowel ambtelijk als 

bestuurlijk overleg te gaan plegen.  

 
Ondertussen wordt er hard doorgewerkt om 

alles op tijd klaar te krijgen. Dat zal nog niet 

meevallen omdat de uitplaatsing van het 



bedrijf Oenema een wezenlijk onderdeel van 

de herstructurering is. Die onderhandelingen 

lopen nog. De druk is dan ook hoog. De fractie 

van de PvdA heeft de volgende dag contact 

gezocht met de Statenfractie van de PvdA. Zij 

hebben één en ander voor ons uitgezocht. Er 

blijft twijfel bestaan over de vraag of het 

college al eerder van deze ontwikkelingen op 

de hoogte was. Ambtelijk is er in ieder geval al 

meerdere keren de aandacht op gevestigd. De 

inlichtingen die wij hebben ingewonnen zijn 

voor wat betreft de handhaving van de 

subsidie geruststellend. Wij houden natuurlijk 

wel de vinger aan de pols. Over deze zaak is 

hernieuwd overleg op 11 mei 2016. 

 

College krijgt ongelijk 

 
In het verslag van februari 2016 vindt u een 

weergave van de discussie over de door het 

college verleende kapvergunning voor 

5 monumentale bomen op het terrein van 

Harambe in Appelscha. Het verlenen van deze 

kapvergunning was in strijd met het door de 

raad vastgestelde bestemmingplan voor dat 

gebied. De protesten in de raad waren dan 

ook hevig. Er werd zelfs een, ook door de 

PvdA ondertekende motie van wantrouwen 

ingediend. De coalitie en het college 

verscholen zich achter een tweetal nog 

lopende procedures over deze kwestie en de 

motie werd dan ook niet aangenomen. Nu 

twee maanden verder is het college in de 

twee genoemde procedures in het ongelijk 

gesteld en heeft men inmiddels de verleende 

kapvergunning ingetrokken. Reden voor de 

PvdA om dit keer samen met initiatienemer 

Groen Links een motie van treurnis in te 

dienen. Vooral ook omdat inmiddels door 

onderzoek was gebleken dat het college de 

intrekking van de kapvergunning ook lopende 

de procedures had kunnen regelen, terwijl het 

college, bij monde van wethouder Van Esch 

had gezegd dat dit niet kon. 

 

Woningbouw aan Duistereweg 

Een belangrijk discussiepunt was ook het al of 

niet toelaten van de bouw van 5 woningen 

door een projectontwikkelaar aan de 

Duistereweg, een prachtig Hoekje aan de rand 

van Oosterwolde. Al tijdens de 

commissievergadering werd duidelijk dat de 

coalitie en de oppositie hier totaal anders in 

stonden. De PvdA zag nut en noodzaak tot het 

opofferen van dit mooie stukje Oosterwolde 

niet in. Het college kon niet duidelijk maken 

dat er voldoende vraag is naar grote kavels en 

grote woningen. Er zijn elders immers nog 

voldoende bouwterreinen aanwezig.  Ook 

speelde het verzet van omwonenden een 

grote rol bij onze opstelling. De coalitie 

toonde zich juist enthousiast en zij hebben nu 

eenmaal de meerderheid. Zij legden de nadruk 

op het belang van particulier initiatief.  

 

Sluitingstijden bij evenementen 

 
De sluitingstijden bij evenementen hielden de 

gemoederen ook weer bezig. De 

burgemeester heeft meer tijd nodig om met 

voorstellen te komen voor nieuw beleid. Zijn 



eerdere pogingen om de geldende tijdstippen 

te vervroegen leden schipbreuk, omdat een 

meerderheid van de raad zich hiertegen 

verzette. Sterker nog er blijkt eerder een 

meerderheid voor verruiming van de tijden te 

zijn, zeker op zondagavond. Tot de 

hernieuwde discussie in het najaar geldt er 

een overgangsregeling. Wordt vervolgd. 

 

Er komt een nieuwe sportvisie 

Er is een aanzet gemaakt tot het opstellen van 

een nieuwe sportvisie. In de besproken 

uitgangspunten kan de PvdA zich goed vinden. 

Er is terecht aandacht voor het mogelijk 

maken van sportbeoefening voor iedereen. 

 
Dus ook voor minder bedeelden en 

gehandicapte sporters. Wij hebben benadrukt 

dat het systeem van buursportcoaches een 

schot in de roos is. Ook hebben we gevraagd 

om in de op te stellen sportvisie een passage 

op te nemen over topsport. Als laatste punt 

zijn de financiën aan de orde gesteld. De 

budgetten die er nu zijn worden als leidend 

bestempeld. Daar is de PvdA het niet mee 

eens. Er mag best meer geld worden 

uitgetrokken voor dit belangrijke 

beleidsonderdeel. 

De nadere discussie over het tweede 

sportveld in Waskemeer is uitgesteld tot mei. 

Dit tot groot ongenoegen van de PvdA fractie, 

maar daarover de volgende maand meer. 

 

Opnieuw problemen Caparis 

En dan nog Caparis. Er zijn daar weer allerlei 

vervelende ontwikkelingen. Er zijn twee 

directeuren op non actief gesteld en vanaf 

2008 zou er te weinig salaris aan de 

werknemers zijn uitgekeerd. Eind april zijn de 

acht betrokken gemeenteraden op de hoogte 

gesteld. De PvdA vindt het des te kwalijker dat 

er opnieuw problemen zijn, omdat het hier 

gaat over kwetsbare medewerkers die onze 

steun verdienen.  In het fractieverslag van mei 

daarover meer. 

 

En verder nog 

Er waren deze maand twee thema avonden 

met als onderwerpen het jaarlijkse overleg 

met de politie en een zeer interessante 

gedachtewisseling over publiciteit en lokale 

politiek. We bezochten de plaatselijk 

belangvergaderingen van Donkerbroek, Haule 

en Nijberkoop. In Appelscha was het jaarlijkse 

overleg van het college, de fractievoorzitters 

en de besturen van alle plaatselijke belangen. 

Uiteraard waren we ook present op de 

ledenvergadering van onze afdeling en een 

daaraan gekoppelde thema avond over de 

jeugdzorg. Een zeer geslaagde avond. Tot slot 

valt nog te melden dat de fractie van de PvdA 

overlegt met Groen Links om na de vakanties 

samen mensen te benaderen die gebruik 

maken van de WMO om hun ervaringen op te 

kunnen tekenen. 
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