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Verslag PvdA-fractie  
 
Wethouder Welle afgetreden 
Na een bewogen raadsvergadering over de 
realisatie van zonnepaneelvelden is 
wethouder Welle van de VVD op eigen 
initiatief afgetreden. Hij gaf aan dat het 
vertrouwen in zijn persoon een te grote deuk 
had gekregen en dat het niet in het belang van 
de gemeente was om als aangeschoten wild 
verder te gaan.  

 
Wethouder Welle is in deze positie gekomen 
doordat er rondom de voorlichting inzake de 
aanleg van de zonnepaneelvelden heel erg 
veel mis is gegaan. De druppel die de emmer 
deed overlopen was het niet uitnodigen van 
de omwonenden van de locatie Houtwal. Toen 
deze fout duidelijk werd bleef nadere actie om 
de zaak alsnog bij te sturen uit. Ook de 
communicatie met de raad was gebrekkig en 
toen duidelijk werd dat de veronderstelde 
tijdsdruk voor besluitvorming veel minder 
aanwezig was dan door Welle aangegeven kon 
de PvdA niet anders dan samen met de andere 
oppositiepartijen een motie van wantrouwen 
opstellen aan het eind van het debat. Deze 
motie werd dus niet ingediend, omdat Hans 
Welle de eer aan zichzelf hield. Het is 
afwachten hoe het nu verder gaat met de 
ontstane vacature. De VVD en de beide 
andere coalitiepartijen 

OoststellingwerfsBelang en het CDA zijn aan 
zet. Overigens werd het voorstel tot het 
realiseren van een drietal zonnepaneelvelden 
in Appelscha, Donkerbroek en Haulerwijk 
aangenomen met slechts tegenstemmen van 
de VVD en twee leden van Ooststellingwerfs 
Belang. Erg belangrijk om voorop te lopen bij 
de bestrijding van de CO2 uitstoot. Er is 
aangedrongen om te zorgen voor een goede 
inpasbaarheid in het landschap en de 
mogelijkheden te bekijken op welke wijze er 
door particulieren uit de buurt geparticipeerd 
kan worden in de duurzame stroom. 
Eventuele planschade komt voor rekening van 
de gemeente. Als gevolg van een aangenomen 
amendement van de PvdA komt deze 
eventuele planschade ten laste van de 
algemene middelen en niet van de budgetten 
voor milieu. Ook op ons initiatief is besloten 
om pas in een later stadium te discussiëren 
over de bestemming van de opbrengsten die 
voor de gemeente uit het project 
voortvloeien. 
 

Stoepkrijten en meer  
Naast de zonnepaneelvelden was de politiek 
agenda deze maand mager. De raad besloot 
gelden beschikbaar te stellen voor de 
renovatie van het gymnastieklokaal van het 
Stellingwerf College, de verplaatsing van het 
bedrijf Schaafsma van Appelscha naar 
Oosterwolde werd bestemmingsplanmatig 
geregeld en de APV werd hier en daar wat 
aangepast. D 66 had ontdekt dat stoepkrijten 
volgens de APV strafbaar was. Dit manco werd 
via een breed gedragen amendement 
hersteld. Ook de PvdA stemde hiervoor. Tot 
slot besloot de raad om 1 euro per inwoner 
beschikbaar te stellen voor de promotie van 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 
 

Subsidie Kunstwerf  
In de commissie Samenleving vertelde Janou 
Sipsma van de Stichting Kunstwerf over hun 
vele activiteiten. De gemeente verstrekt aan 
deze organisatie een jaarlijkse subsidie van 
22.400 euro. In 2018 is er nog slechts 10.000 
euro geraamd. De PvdA zal bij de Kaderbrief 
discussie in juni trachten de subsidie ook in 
2018 op 22.400 vast te stellen. 
 



 

Caparis / Felle kritiek op wethouder 
van Esch  
Ook Caparis kwam in de commissie 
Samenleving weer uitgebreid aan de orde. Het 
rommelt al heel lang in deze organisatie, maar 
nu is er de afgelopen maanden ook een 
politiek meningsverschil ontstaan tussen de 
deelnemende gemeenten onderling. Daarbij 
gaat het met name over de procedure die is 
gevolgd bij het door vier gemeenten in dienst 
nemen van groen medewerkers van Caparis. 
Daarbij spelen ook de financiën een rol. Deze 
kwestie leidde tot veel negatieve publiciteit.   
De PvdA nam de gelegenheid te baat felle 
kritiek op wethouder Van Esch te uiten. Wij 
vinden dat hij als voorzitter van de 
Gemeenschappelijk Regeling de onderlinge 
onenigheid had moeten voorkomen. 
Inmiddels is er wel een compromis gesloten. 
Dat compromis had ook eerder gevonden 
kunnen worden.  
 

Uitstel behandeling jaarstukken  
De behandeling van de jaarstukken 2016 is 
uitgesteld naar de volgende maand. Daarover 
dus in mei meer. 
 

Contacten in de dorpen  
De voorjaarsvergaderingen van de plaatselijke 
belangen lopen op zijn eind. Deze maand 
waren we nog present in Donkerbroek en eind 
mei volgt nog Oldeberkoop. Met diverse 
andere partijen spraken we met Actium over 
hun inspanningen om samen met de 
gemeente en Scala het Haerenkwartier zowel 
fysiek als sociaal een oppepper te geven.  
 

PvdA-ledenvergadering  
Uiteraard was de voltallige fractie present op 
de ledenvergadering waar onder meer een 
program- en een groslijstcommissie werd 
benoemd in verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 
2018.  
 

Werkbezoek aan Donkerbroek 
Op 29 april besloten we onze activiteiten van 
deze maand met een zeer geslaagd 
werkbezoek aan Donkerbroek. Op diverse 
locaties kwamen onderwerpen aan de orde 

zoals het te vernieuwen gebouwtje aan de 
Turfroute,  

 
overlast van de N381, de scholen, een 
gemeenschapscentrum en de woningbouw. In 
mei staan werkbezoeken op het programma 
aan Waskemeer en Makkinga. 
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