
 

Op de website www.wonenopdebult.nl vindt u alle overige nieuwsbrieven en nog veel 
meer belangrijke wetenswaardigheden over dit boeiende project van de Stichting de 
Grijpvogel voor wonen in een hofje van voornamelijk senioren. Als u wilt reageren, 
dan kan dat via e-mail infro@wonenopdebult.nl. 

 
31e Nieuwsbrief d.d. 5 april 2020 
De vorige nieuwsbrief was van februari 2019. Daarin hebben we de teksten 
weergegeven van het inspreken van Jetze van der Sluis en Frans Wuijts tijdens de 
vergadering van de Commissie Ruimte op 12 februari 2019. 
Na deze commissievergadering volgde de raadsvergadering op 26 februari 2019. 
Het inspreken aldaar heeft helemaal niets uitgehaald. Alsof de raadsleden Oost-
Indisch doof waren en de inspreker tegen een lantaarnpaal hebben laten aanpraten.  
De raad stond slechts stil bij het wel en wee van enkele bomen. Pijnlijk. 
Hieronder vindt u de tekst van onze inspreekbeurt tijdens deze raadsvergadering 
van 26 februari. 
Verder geven wij u in deze nieuwsbrief informatie over wat er daarna gebeurde en 
hoe we er nu voorstaan. We dachten dat het over en uit was met ons boeiende 
project. Maar misschien is er toch nog enig licht aan de horizon. Dus spits uw oren! 
 

1. INSPREKEN IN RAADSVERGADERING 26 februari 2019 (door Frans Wuijts) 

 
‘Beste aanwezigen, leden van de raad, voorzitter, 
 
Is de geest uit de fles? 
Hier sta ik opnieuw voor u als bezorgde burger die vindt dat de gemeente het anders 
of beter moet doen. Ik zou haast denken dat u het met opzet doet om hier meer 
bezorgde burgers te laten inspreken. Om de betrokkenheid van de burgers te 
versterken en de kloof burger – lokale overheid te verkleinen in het kader van de 
gewenste overheidsparticipatie. 
Maar goed, even serieus. Voor u ligt het ontwerp bestemmingsplan voor het 
Blughut-terrein ter besluitvorming. U kunt het aannemen, u kunt het afwijzen, u 
kunt het ook uitstellen en heroverwegen. Een besluit moet immers volgens artikel 
3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht (de Awb) deugdelijk gemotiveerd zijn. De 
vraag is of dit hier het geval is. 
Wij hebben u opgeroepen dit ontwerp terug te nemen en het college op te dragen het 
plan in overeenstemming te brengen met het door de raad vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma behorende bij het Woonplan 2011-2020. Daarin gaat het om 
een contingent van 18 huurwoningen voor het Blughut-terrein in Oldeberkoop en 
niet om 8 koopwoningen volgens het Plan Zethoven voor vooral het hogere segment.  
Wat zijn de feiten: 
- Het ontwerp bestemmingsplan kan NIET worden vastgesteld, omdat het in strijd 

is met dit Woonplan dat sinds 24 mei 2011 nog steeds geldig is; evenals het 
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bijbehorende Uitvoeringsprogramma dat door de gemeenteraad op 15 augustus 
2011 is vastgesteld; beide zijn op 4 oktober 2011 door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurd.  

- En wat gebeurt er intussen? Al op 14 februari 2012 neemt het college het 
besluit tot de bouw van drie villa’s, dat in strijd is met dit Uitvoerings-
programma. Men kan zich afvragen hoe fatsoenlijk dit is. Dan komt er een 
raadsvoorstel van het college op 6 maart 2012 op de agenda van de Commissie 
Ruimte. Het wordt er door de wethouder tot groot ongenoegen van verschillende 
raadsfracties aan het begin van de vergadering weer afgehaald. Daarna blijft het 
enkele jaren stil; de raad wordt niet meer geïnformeerd over de afwijking van 
het uitvoeringsprogramma van het Woonplan 2011. En raadsleden komen er 
niet meer op terug. 

- Alle collegebesluiten in dit verband vanaf 2012 zijn eveneens in strijd met dit 
Woonplan en uitvoeringsprogramma en volgens de Provincie Fryslân zijn dit in 
juridische zin besluiten zonder enig rechtsgevolg. Ik herhaal: zonder 
rechtsgevolg. 
Als raad bent u hier dus niet aan gebonden. U hebt vanavond alsnog de 
gelegenheid het tij te keren. Het is formeel dus geen gepasseerd station, zoals 
mw. Bouma van het CDA veronderstelde in de commissievergadering. Alles wat 
wij met grote zorgvuldigheid en grondigheid in uw richting hebben ondernomen 
lijkt als druppels water van een teflonlaag af te glijden. Dat vinden wij uitermate 
zorgelijk. Na jarenlange voorbereiding vanaf zeker 2003 heeft de toenmalige 
gemeenteraad in 2011 haar wil tot uitdrukking gebracht om voor senioren  
18 huurwoningen te doen bouwen op het Blughut-terrein. Dit besluit van de 
raad is in 2011 vrijwel tegelijkertijd achter de rug van de raad om door 
wethouder Sierd de Boer ondergraven. Hij heeft vanaf 27 juni 2011 contact 
gehad met ontwikkelaar Zethoven en bouwaannemer Houwer Jansen om de 
bouw van drie villa’s mogelijk te maken. Dat leek ieder van hen lucratief. Het 
gehele toenmalige college is hier in mee gegaan. De raad heeft het jarenlang niet 
voldoende kunnen bewaken of gewoon laten gebeuren; en dat geldt tot op de dag 
van vandaag nog steeds. De controlerende taak van de raad is in deze situatie 
van cruciaal belang. De enige die zich met respect gehouden heeft aan de 
oorspronkelijke beslissing van de raad is de projectgroep ‘Wonen op de Bult’ van 
de Stichting de Grijpvogel en niet het college en de Zethoven Bouwplan Groep. 
GS van de provincie Fryslân heeft het plan van de projectgroep daarenboven 
bevestigd met een stimuleringssubsidie voor de bekostiging van het 
schetsontwerp.  
Wij dringen daarom alsnog bij u aan op een heroverweging. Met onze laatste 
brief van 18 februari jl. zijn wij u daarin al enigszins behulpzaam. Hierin is ook 
aandacht besteed aan misvattingen, onjuiste beelden over draagvlak en de eigen 
afweging van u als volksvertegenwoordigers. En als u niet precies weet wat goed 
is om te doen, besluit dan tot uitstel vanwege de noodzaak tot het verkrijgen van 
een juist inzicht in dit dossier. Het gaat om de feiten, om een transparant 
proces, om sociale bedoelingen, rechtsgeldige besluiten en consequent optreden. 
Om het algemeen belang. De geest mag weer terug in de fles wat ons betreft.  
Ik dank u voor uw aandacht’. 
 
Tijdens de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan is eR alleen nog 
gesproken over de bomen op het terrein. Met algemene stemmen werd het 
bestemmingsplan uiteindelijk aangenomen. 
Afijn, dat was de 26e februari 2019. 
 
 
 



2. VERVOLGSTAPPEN 
We hebben grondig overwogen of het verstandig zou zijn om tegen dit 
raadsbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan (waarin de drie 
kavels voor twee villa’s en een gebouw voor zes appartementen) in beroep te 
gaan. We hebben hierover ook diverse betrokkenen om advies gevraagd. De 
ondersteunende argumenten brachten het meeste gewicht in de schaal. 
De volgende stappen op een rij: 

 26 februari 2019 besluit over bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 

 4 april 2019  Indiening beroepschrift bij de Raad van State 

 7 juni 2019  Verweerschrift gemeente Ooststellingwerf 

 22 augustus 2019 Onze reactie op het gemeentelijke verweerschrift 

 3 december 2019 Uitspraak Raad van State (zonder zitting) 

 2 januari 2020   Indiening verzet tegen uitspraak Raad van State 

 5 maart 2020   Zitting Afdeling bestuursrecht RvSt. over het verzet 

 1 april 2020   Uitspraak Raad van State over gegrond verklaring  
van ons verzet 

 
3. INHOUD UITSPRAAK RAAD VAN STATE OVER ONS VERZET 

De tekst van de uitspraak volgt hieronder (enigszins aangepast). 
‘Bij uitspraak van 3 december 2019 had de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State het beroep van de stichting – na vereenvoudigde behandeling –  
niet-ontvankelijk verklaard. Dit beroep was gericht tegen het besluit van de raad 
van de gemeente Ooststellingwerf van 26 februari 2019 tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’.  
Tegen deze uitspraak had de stichting verzet gedaan. De Afdeling heeft het verzet 
ter zitting behandeld op 10 maart 2020, waar de stichting, vertegenwoordigd door 
voorzitter F. Wuijts, is verschenen.  
Het verzet betrof uitsluitend de vraag of de Afdeling ten onrechte tot vereenvoudigde 
behandeling was overgegaan van het beroep van de stichting tegen bovengenoemd 
besluit van 26 februari 2019. Dit betekende dat de beoordeling van de Afdeling in 
deze verzetprocedure beperkt was tot de vraag of terecht uitspraak is gedaan zonder 
de stichting op zitting te horen.  
In de uitspraak van 3 december 2019 had de Afdeling het beroep van de stichting 
niet-ontvankelijk verklaard, omdat de stichting geen belanghebbende zou zijn bij 
het bestemmingsplan 'Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’. De Afdeling overwoog 
daartoe dat de stichting geen belang zou hebben bij de wijze waarop op de locatie 
mag worden gebouwd. Ook de statutaire doelen van de stichting zouden niet 
betrokken zijn bij de vaststelling van het plan en zouden hierdoor niet worden 

geraakt.  
In verzet voerde de stichting aan dat zij wel degelijk direct belang heeft bij de vraag 
op welke wijze er op de locatie Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop gebouwd mag 
worden. Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf had 
immers op 1 december 2015 besloten ook de stichting – naast een tweetal andere 
partijen – als feitelijk mede-belanghebbende geïnteresseerde (markt-)partij formeel 
de gelegenheid te bieden vóór 29 februari 2016 een (schets)plan in te dienen voor de 
invulling met woningbouw van de locatie Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop.  



 
 
Het plan ‘Wonen op de Bult’ (voorheen ‘Da's Berkoop!’) van de stichting was volgens 
haar juist het enige dat paste in het bij het Woonplan 2011 – 2020 behorende  
uitvoeringsprogramma van 15 augustus 2011 dat in een aantal van 18 
huurwoningen voor voornamelijk senioren voorzag. Dit programma werd door het 
college van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 4 oktober 2011 goedgekeurd.  
De gemeente Ooststellingwerf had desondanks de voorkeur gegeven aan het voorstel 
van projectontwikkelaar de Zethoven Bouwplan Groep. Dit voorzag in de bouw van  
2 villa’s en een appartementengebouw op deze locatie. Ter uitvoering van deze 
gemeentelijke besluitvorming is door de gemeenteraad op 17 december 2019 een 
nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarmee zijn de 18 huurwoningen van 
het Uitvoeringsprogramma 2011 die voor de locatie waren aangewezen, geheel 
verdwenen en aldus voor het dorp Oldeberkoop verloren gegaan. De stichting 
betoogde dat haar voorstel aan de gemeente goed was onderbouwd met concrete 
bouwtekeningen en dat dit voorstel door een internationaal vermaard 
architectenbureau en een te goeder naam bekend staande aannemer was 
doorgerekend. Een en ander heeft zij bekostigd door middel van een op 13 mei 2015 
door de provincie Fryslân aan haar verstrekte aanmoedigingssubsidie van  
€ 5.000, – . Volgens de stichting heeft zij een veel beter plan gepresenteerd dan de 
projectontwikkelaar. Dit plan voor de bouw van 18 seniorenwoningen past ook in 
het doel van de stichting, te weten het door middel van initiatiefprojecten 
bevorderen van kleinschalige economische, sociale en culturele ontwikkelingen in 
de provincie Fryslân. Dat de stichting niet eerder bij bouwprojecten is betrokken, 
staat haar belang niet in de weg, aldus de stichting.  
Tijdens de behandeling van het verzet ter zitting kwam naar voren dat het 
verwezenlijken van bouwprojecten niet tot de gebruikelijke activiteiten van de 
stichting behoort. Dat neemt echter niet weg dat de statuten van de stichting deze 
activiteiten niet uitsluiten en dat de stichting zich feitelijk gedurende een groot 
aantal jaren heeft ingezet om in het plangebied 18 huurwoningen te mogen 
ontwikkelen. Vast staat dat de stichting haar voornemen ten overstaan van de 
gemeente Ooststellingwerf heeft onderbouwd met uitgewerkte tekeningen en dat zij 
ook overigens als een serieuze kandidaat gold om de ontwikkeling van het bij de 
gemeente in eigendom zijnde terrein ter hand te mogen nemen.  
Gelet op het samenstel van omstandigheden in deze zaak acht de Afdeling thans 
niet uitgesloten dat de stichting een concreet belang heeft bij het bestreden besluit 
en dat haar beroep ontvankelijk is. De Afdeling ziet dan ook aanleiding voor het 
oordeel dat het beroep van de stichting ten onrechte met toepassing van artikel 8:54 
van de Awb vereenvoudigd is afgedaan op de grond dat zij kennelijk geen 
belanghebbende zou zijn bij het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 
Oldeberkoop’.  



Conclusie: het verzet is gegrond en daaruit volgt dat de uitspraak van 3 december 
2019 is vervallen. De Afdeling zal het onderzoek voortzetten in de stand waarin het 
zich bevond’.  
 
We ervaren dit als een enorme opsteker. Wel beschouwd heeft de bestuursrechter al 
een zeker voorschot genomen op de inhoudelijke behandeling van het beroepschrift 
van de stichting. Dat schept verwachtingen, hoewel we daar terughoudend in 
moeten zijn. 
Afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis zal er dus binnenkort een zitting 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak worden gehouden over de inhoud van het 
beroepschrift. We houden u op de hoogte. 
 
Namens de Initiatiefgroep ‘Wonen op de Bult’,  
Frans Wuijts  info@wonenopdebult.nl  
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