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Verslag PvdA-fractie  
 
 
Rood voor rood  
Het college maakt een pas op de plaats 
rondom de problematiek bouwen in het 
buitengebied. Het afgelopen jaar heeft de 
meerderheid van de raad op voorstel van het 
college op diverse plaatsen in het 
buitengebied toegestaan. De PvdA heeft zich 
hier consequent tegen verzet omdat 
onduidelijk was waarop de besluitvorming was 
gebaseerd. Het college beriep zich in 
voorkomende gevallen op de door de 
provincie vastgestelde rood voor rood 
regeling, maar bij ons rees in die gevallen 
steeds de vraag of die regeling wel op de 
juiste manier werd toegepast. In andere 
gevallen werd verwezen naar het Woonplan, 
terwijl er door de raad al een nieuwe 
Woonvisie is vastgesteld die rondom bouwen 
in het buitengebied veel strengere eisen stelt.  

 
Kortom er was geen sprake van een 
consequente lijn in de beslissingen die zijn 
genomen, waardoor de kans op strijd met het 
gelijkheidsbeginsel levensgroot wordt. Ook 
deze maand stonden er weer twee 
bouwplannen op de agenda. Blijkbaar ziet het 
college nu in dat het zo niet langer kan. De 
betreffende agendapunten werden namelijk 

van de agenda gehaald. Er komt nu eerst in 
februari een discussie over de toepassing van 
de rood voor rood. Daar speelt ook nog mee 
dat de raad de uitvoeringsnota van de 
Woonvisie in de huidige vorm heeft 
afgewezen. Het is nu aan de nieuwe raad om 
orde in de door dit college veroorzaakte chaos 
te scheppen.  
 

Sportbeleid in uitvoering 
De uitvoeringsnota voor het sportbeleid is een 
voorbeeld van hoe het wel moet. Een duidelijk 
document met helder geformuleerde 
doelstellingen en kapstokken hoe die doelen 
verwezenlijkt kunnen worden. Het kan dus 
wel! Alle fracties hebben het college dan ook 
met dit stuk gecomplimenteerd. 
 

Gebiedsteams laagdrempeliger 
De gebiedsteams worden tot genoegen van de 
PvdA niet extern georganiseerd. Het college is 
tot de in onze ogen terechte conclusie 
gekomen dat het onderbrengen van de 
gebiedsteams in een afzonderlijke stichting 
niet wenselijk is. De teams krijgen nu een 
afzonderlijke status binnen de gemeentelijke 
organisatie met een stevig mandaat, conform 
onze inbreng in de heftige discussies die 
hierover meermalen in het verleden zijn 
gevoerd. Daar zijn we erg blij mee. Het college 
beraadt zich verder, mede op ons verzoek, op 
maatregelen om de toegang tot de 
gebiedsteam laagdrempeliger te maken. 
 

Grondprijzen 
De grondprijzen blijven ook in 2018 gelijk. Het 
voorstel om de bedrijfsgrond met 5 % te 
verhogen werd via een ook door de PvdA 
gesteund amendement van Ooststellingwerfs 
Belang naar de prullenbak verwezen.  
 

Statiegeld Alliantie 
De gemeente Ooststellingwerf sluit zich als 
eerste gemeente in Friesland aan bij de 
Statiegeld Alliantie. Dit is een organisatie die 
statiegeld propageert voor blikjes en plastic 
flessen. Een motie daartoe werd aangenomen 
met alleen de stemmen van Ooststellingwerfs 
Belang tegen. Opmerkelijk want ook het 
college omarmde bij monde van wethouder 
Van de Boer deze ontwikkeling.  



 

Geen mediation 
In een beroepzaak over een geval van bouwen 
in het buitengebied in Haulerwijk riep de Raad 
van State op om mediation toe te passen. Tot 
onze verbazing voelde het college en met hen 
een meerderheid van de raad hier niet voor. 
De PvdA vindt dit besluit onverstandig. Indien 
de hoogste rechter in ons land hiertoe 
oproept omdat ze blijkbaar een oplossing 
mogelijk achten via bemiddeling, dan voldoe 
je hier als overheid aan. Met deze opvatting 
waren wij echter in de minderheid. 
 

Gebed zonder eind 
In de commissie Ruimte kwam ook de 
Prikkedam weer eens aan de orde. Een gebed 
zonder einde. Besluiteloosheid troef. 
Wethouder van de Boer probeert opnieuw om 
de omwonenden en de motorclub om de tafel 
te krijgen en er komen weer geluidsmetingen. 
Het college had liever gewacht op een nog in 
de pijplijn zittende uitspraak van de Raad van 
State, maar die uitspraak blijft al maanden uit. 
De procedure om te komen tot een 
bestemmingsplan gaat ondertussen verder, als 
dikke stroop zonder uitzicht op een passende 
oplossing. Er is zo opnieuw een raadsperiode 
verstreken zonder een structurele oplossing. 
Een trieste zaak.  
 

Vervolgverhaal Caparis 
De discussie in de commissie Samenleving 
over de voortgang van de herstructurering van 
Caparis maakte duidelijk dat een oplossing 
nog ver weg is. De plannen van directeur Alex 
Bonnema maken op de PvdA een gedegen 
indruk, maar wethouder Van Esch maakte 
duidelijk dat er een grote groep kwetsbare 
mensen met de realisering van de ze plannen 
tussen wal en het schip dreigt te raken. Voor 
ons als raadsleden is dat lastig te beoordelen, 
maar de PvdA houdt de vinger aan de pols, 
iedere maand weer. 
 

Wethouder ziek 
Wethouder De Boer heeft helaas een burn-out 
en lijkt tot aan de verkiezingen zijn taken niet 
meer te kunnen uitoefenen. De PvdA fractie 
leeft met hem mee en wij duimen voor een 
spoedig herstel.   

 

Gemeenteraadsverkiezingen 
De verkiezingen voor een nieuwe raad komen 
steeds dichterbij. Inmiddels zijn er al twee 
debatten tussen de acht lijsttrekkers geweest, 
georganiseerd door plaatselijk Belang 
Appelscha en één georganiseerde door 
Overwerken (een ondernemingsorganisatie). 
Steeds weer blijkt dat de verschillen over het 
meest gewenste beleid in de toekomt tussen 
de diverse partijen overbrugbaar zijn. Dat feit 
heeft de PvdA tot het idee gebracht om na de 
verkiezingen te streven naar een 
raadsprogramma dat door zoveel mogelijk 
partijen moet worden onderschreven. De 
PvdA fractie bracht een bezoek aan Appelscha 
om met eigen ogen te aanschouwen hoe het 
met de verkeerssituatie op de Wester Es is en 
hoe het zit met het winkelcentrum en de 
winkels in Appelscha. 
 

Werkbezoeken 
De fractie van de PvdA bracht deze maand 
werkbezoeken aan Haulerwijk en 
Ravenswoud. Deze bezoeken zijn zeer 
waardevol. De gesprekken zijn constructief en 
wij krijgen zo een beter zicht op wat er achter 
de schermen allemaal in de diverse dorpen 
gaande is. Wij gaan hiermee ook na de 
verkiezingen zeker door.  
 

En verder….. 
Verder was de fractie aanwezig bij een thema 
avond over participatie, waarover volgende 
maand meer, de aftrap van de festiviteiten in 
onze gemeente rondom de culturele 
hoofdstad 2018, een bezoek aan het art hotel 
in Stellinghaven, de nieuwjaarsrecepties van 
de gemeente en de provinciale  PvdA en de 
opening van de nieuwe locatie van de 
voedselbank. 
 
Volg ons ook op de website van de afdeling 
Ooststellingwerf en op onze Facebook pagina. 

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

