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Extra raadsvergadering over villa 
Schuinpad 28a Oldeberkoop  
September was een drukke maand. Het begon 
al met een extra raadsvergadering op dinsdag 
5 september omdat de raad in opdracht van 
de rechtbank een besluit moest nemen binnen 
de wettelijke termijnen. Het college had 
eerder zelf een besluit genomen over een 
zogenaamde ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ voor het bouwen van een villa 
op Schuinpad 28a in Oldeberkoop. Het college 
had deze verklaring afgegeven, maar de 
rechtbank wees er op dat dat niet juist was. 
Vandaar het raadsbesluit.  

 
Omdat de raad toch bij elkaar was werd 
meteen ook besloten de Vrijstaat de Stellingen 
te erkennen en werden een nieuwe 
commissiegriffier en een opvolger bij D66 
benoemd.   
Er vond ook meteen herstemming plaats over 
het bestemmingsplan Slotemaker de 
Bruïneweg in Haulerwijk. Nu staakten de 
stemmen niet en het bouwplan werd 
aangenomen. Er mogen twee woningen 
worden gebouwd, de ene op het perceel van 
een afgebroken dubbele woning, de andere 
op een vrij liggende kavel grasland. De PvdA 
stemde tegen omdat er al weer een stukje 
groene weide wordt opgeofferd.  

 

Commissie Samenleving  
De vergadering van de commissie 
Samenleving kon, in tegenstelling tot de 
commissie Ruimte, in één avond worden 
afgehandeld. Belangrijkste onderwerp: de 
subsidie aan de Schrieversronte. Op verzoek 
van de Partij van de Arbeid geagendeerd 
omdat hier de vraag speelt of er sprake is van 
een beleidswijziging of niet. Het college is 
namelijk van plan om de Schrieversronte 
minder structurele subsidie te verstrekken. 
Het totaal beschikbare bedrag voor de 
stellingwerver taal en cultuur blijft hetzelfde, 
maar de Schrieversronte kan dan door het 
indienen van concrete projecten, per project 
extra subsidie verkrijgen. Het college is het 
nog niet direct met ons (en anderen) eens dat 
dit een beleidswijziging is. Als het wel een 
beleidswijziging is, moet dit namelijk 
voorgelegd worden aan de raad ter 
besluitvorming. Dit wordt vervolgd. In deze 
commissie ook aandacht voor de benoeming 
van nieuwe leden van de raad van toezicht 
van het voortgezet onderwijs, een onderzoek 
naar dyslexie en dyscalculie en de re-
integratieverordening Participatiewet.  
 

Commissie Ruimte 
In verband met het feit dat wethouder Van de 
Boer in oktober met vakantie is stonden er 
veel voorstellen geagendeerd voor september. 
Zo veel, dat er op twee avonden moest 
worden vergaderd.  
 

Zonnepanelen en duurzaamheid 
De eerder uitgestelde besluitvorming over het 
zonnepaneelveld aan de Houtwal/Venekoten 
stond weer op de agenda. De betrokken 
omwonenden maakten duidelijk dat de met 
de gemeente gevoerde (extra) gesprekken 
geen verandering brachten in hun standpunt 
dat zij geen zonnepaneelveld willen. De 
overgrote meerderheid van de commissie 
schaarde zich achter dit standpunt. Er is 
vooraf niet voldoende gecommuniceerd met 
de omwonenden en de gemeente heeft door 
bezwaren van omwonenden eerder wel 
afgezien van zonnepaneelvelden in 
Oldeberkoop, Waskemeer en Oosterwolde.  



 

 
De besluitvorming over de zonnepaneelvelden 
is gebeurd zonder dat er vastgesteld beleid is 
voor zonnepaneelvelden en daarom is er nu 
(alsnog) een beleidsplan opgesteld. In dit 
beleidsplan staat aangegeven op welke 
voorwaarden de aanleg van een 
zonnepaneelveld mogelijk is.   
De evaluatie en de actualisatie van het 
milieubeleidsplan (nu versnellingsagenda 
Duurzaam Ooststellingwerf 2030) dreigde niet 
unaniem te worden aangenomen omdat er 
een passage over de invoering van Diftar+ in 
stond. De raad had echter in een voorgaand 
agendapunt besloten over te gaan tot Diftar+. 
Dat betekent dat onze inwoners voortaan niet 
meer per lediging van de grijze container 
betalen, maar per kilo aangeleverd afval. Het 
is de bedoeling dat er hierdoor minder afval in 
de grijze container komt, omdat de inwoners 
het groenafval in de groene container doen. 
Dat is beter voor het milieu.  
Het besluit over de stichting opzet van het 
Biosintrum (dat is de nieuwe naam voor het 
Ecomunitycentrum) voor Biobased Economy 
werd uitgesteld omdat er nog geen 
overeenstemming is met de eigenaar van de 
grond.  
 

Riolering 
Onze inwoners betalen volgend jaar minder 
voor de riolering, maar omdat er veel geld 
over is, vindt de Partij van de Arbeid dat dat 
nog wel minder kan worden. De reserves zijn 
vooralsnog niet nodig omdat de riolering 
aardig op orde is. Het geld in de reserves 
riolering is opgebracht door de burger en het 
past volgens ons niet om die pot onnodig vol 
te laten zitten.  
 

 

Bouwen in het buitengebied 
Al weer een bestemmingsplanvoorstel in het 
buitengebied van Haulerwijk. Volkomen 
begrijpelijk dat deze vraag om te mogen 
bouwen tot de gemeente kwam. Degene die 
wil bouwen had eerder al om een vergunning 
gevraagd, maar dat was toen geweigerd 
omdat het om het buitengebied gaat. Maar 
omdat er een paar maanden geleden al een 
meerderheid was voor het bouwen van twee 
woningen (één op een kavel waarop een 
dubbele woning stond en één op een kavel 
weiland) in het buitengebied (Meidoornlaan), 
was het niet meer dan terecht dat de 
betrokkene nu weer een aanvraag deed. Wij 
hebben tegen de eerste 
bestemmingsplanwijziging gestemd omdat het 
hier gaat om uitbreiding in het buitengebied 
en dat is niet in die zin vastgelegd in het 
bestemmingsplan buitengebied en ook niet in 
de woonvisie. Ook hebben wij toen al 
gewaarschuwd voor een precedentwerking. 
En die precedentwerking blijkt uit te komen. 
Bijna elke raadsvergadering is er een voorstel 
om in het buitengebied extra woningen te 
bouwen. De zogenaamde ‘rood voor rood’ 
regeling, waarbij een woning/boerderij/schuur 
wordt afgebroken en een nieuwe mag worden 
gebouwd, wordt zeer ruim uitgelegd, 
waardoor bijvoorbeeld een boerderij kan 
blijven staan, een schuur wordt afgebroken en 
vervolgens op een open stukje landschap een 
nieuwe woning mag worden gebouwd. 
Volgens ons is dat niet de bedoeling van ‘rood 
voor rood’. Het open landschap moet zoveel 
mogelijk behouden blijven. Ons landschap is 
één van onze kapitalen.  

 
Aan de WesterEs in Appelscha stond ook een 
boerderij, die was verpauperd/verkrot. De 
vraag was dan ook of daar drie woningen 
konden worden gebouwd. Op basis van het 
aantal vierkante meters dat gesloopt wordt, is 



het mogelijk daar twee woningen te bouwen, 
maar het college noemde aansluiting van de 
lintbebouwing als reden om toch een derde 
woning toe te staan. Bovendien, zo zei de 
wethouder, kon het anders niet uit voor de 
projectontwikkelaar. Dat laatste vonden wij 
een zeer slecht argument en ook het 
argument van de lintbebouwing vonden wij 
niet sterk. Toch hebben we deze keer, met 
een duidelijke stemverklaring, voor gestemd 
omdat we ook tegen de verpaupering van het 
landschap zijn. 
 

Festiviteiten Ooststellingwerf500 en 
andere zaken 

 
In deze maand veel festiviteiten in het kader 
van Ooststellingwerf500. Het begon met de 
Volksloop van Appelscha naar Oosterwolde. U 
heeft er genoeg over kunnen lezen in de krant. 
Verscheidene dorpen organiseerden allerlei 
activiteiten, zoals Donkerbroek (wandel- en 
fietstocht langs oude beelden), Ravenswoud 
en er was natuurlijk het Stellingenfestival in 
Appelscha. De jaarlijkse raadsexcursie was dit 
keer in de eigen gemeente. Op de fiets langs 
boerderijen en andere interessante zaken in 
het (buiten)gebied van Makkinga en 
Oldeberkoop. De OWO-gemeenten 
organiseerden ook nog het zomerfestival in 
Gorredijk. Door onvoorziene omstandigheden 
kon onze fractie niet overal bij aanwezig zijn, 
maar in oktober zijn er nieuwe kansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/
https://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf

