Nieuwsbrief Februari
De tweede maand van 2021 is al weer voorbij dus is het weer tijd voor mij om te schrijven over de
gemeentepolitiek deze maand. Daar hou ik het ook maar bij want over de landelijke verkiezingsstrijd
raken we nooit uitgesproken.
We begonnen deze maand met een publiekssessie over de bodemvisie op 2 februari. Vorig jaar april
is er een startnotitie vastgesteld en op deze dag was de eerste bijeenkomst om hier verder invulling
aan te geven. Opvallend is dat er veel agrariërs aanwezig zijn maar dat de mensen die opkomen voor
de natuur niet vertegenwoordigd zijn. Dat geeft een scheef beeld wat betreft inbreng. En ik hoop dan
ook dat meer mensen van SAM een volgende keer aansluiten. Onderaan deze nieuwsbrief maak ik
dan ook een lijstje van aankomende vergaderingen waar, aangegeven is of je ook zelf kan
deelnemen.
De inhoud van de avond zelf: We kregen twee inspirerende presentaties. Er is een hele
(onder)wereld te verkennen onder onze voeten. De eerste was van Theo Mulder van Mulder Agro.
Deze man is er een voorvechter van dat boeren hun land zo moeten bewerken dat het bodemleven
zich hersteld. Zijn ideeën gaan met name over minder zoute mest, zodat de omstandigheden voor de
microbes in de grond beter zijn. De verzilting van de landbouwgrond is wat hem betreft een grote
bedreiging voor mens en natuur.
De tweede presentatie was van Arne Alphenaar en Thomas Kapitein. Zij pakten het onderwerp in de
volle breedte op. Prachtige kaarten over de samenstelling van de grond, de ontstaansgeschiedenis en
de hoogte van het landschap. Er zijn vele onderdelen van de bodemvisie benoemd. Ook onderdelen
waar wij als gemeente vraagstukken over hebben: verzilting, landschapskwaliteit, zonne energie,
bodemleven, irrigatie, warmte-koude opslag, zout en gaswinning en tenslotte geothermie.
De conclusie is dat niet alles samen kan, en niet alles kan en hoeft overal. Het landschap bepaald het
karakter van Waadhoeke. Het moet gekoesterd en waar mogelijk hersteld worden.
Het vervolg komt aanbod in een kernteam. Mocht iemand mij van advies willen voorzien dan hoop ik
dat zij zich zullen melden en ik tijdig het stuk met jullie kan bespreken. Want zo zwaar als de grond in
onze regio is, zo zwaar en belangrijk is dit onderwerp ook.
Op 9 februari was er een avond over het actieplan Noordwest. Een ambitieus plan om de economie
in onze regio (samen met Harlingen) op te laten bloeien. Er is eerder een SWOT (sterkte-zwaktekansen-bedreigingen) analyse gemaakt. Er zijn 11 deelplannen gepresenteerd. U kunt denken aan
kennismakelaars inzetten, mentoren voor ondernemers, innovatietafels, maritieme campus
Harlingen, leren en werken in eigen regio, verbeterplan arbeidsmigranten, modernisering
bedrijventerreinen, academie Franeker, Het gaat wat ver om deze allemaal te bespreken in deze
nieuwsbrief. De presentatie is terug te kijken op de website van gemeente Waadhoeke. Wij van SAM
zijn blij met de ambitie en zien het raadsvoorstel graag tegemoet.
Op 11 februari een raadsvergadering. Een gemeenteraad die begon met een interpellatiedebat over
de kwestie Kleasterwei te Tzummarum. Dit debat werd aangevraagd door Gemeentebelangen en
hiermee werd ingestemd door alle partijen. Het doel van dit interpellatiedebat was om met namen
nadere informatie te krijgen over het Inter Bestuurlijk Toezicht(IBT)-onderzoek wat werd gehouden
door de provincie. De wethouder had reeds een memo opgesteld voor de raad maar er waren nog
veel vragen die leefden binnen de raad en hiermee beantwoord werden.

Dit was ter voorbereiding voor het agendapunt om een verklaring van geen bedenkingen af te geven
door de raad zodat het college de procedure zelfstandig verder kan vervolgen.
Het dossier is een langslepende kwestie die oorspronkelijk gestart is in de toenmalige gemeente
Franekeradeel. Het toenmalige college en met toestemming van de raad hebben het
bestemmingsplan buitengebied vastgesteld waarbij het huidige college nu te maken krijgt met
inpassing van de bouwvergunningen die passen binnen dit bestemmingsplan. Het dossier wordt
doorspekt met aanwonenden, die ook nog familie van elkaar zijn, die zich niet kunnen vinden in de
gang van zaken en regelmatig vragen om handhaving.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een IBT onderzoek waarbij uit het rapport blijkt dat een aantal
zaken een andere aanpak hadden verdiend. Een adviesrapport waarbij ons college als reactie een
actielijst heeft samengesteld waarmee de provincie inmiddels mee heeft ingestemd.
Ook de fractie van SAM Waadhoeke heeft geworsteld met dit dossier omdat we vanaf de zijlijn
gevolgd hebben dat een regulier vergunningstraject doorspekt wordt met rechtsgangen en kritische
stukken in de pers waar de gemeente Waadhoeke niet altijd positief uitkomt. En dat doet ons allen
zeer en doet niet altijd recht aan de juistheid van gegevens.
Nadat we bij verschillende bronnen informatie hebben opgehaald blijft slechts over wat de taak is
van ons als raad. En dat is het college controleren op haar uitvoering. Onze onzekerheid of het
vergunning traject is uitgevoerd volgens wet- en regelgeving. De uitkomsten van het IBT-rapport
bevestigen dit behoudens 2 actiepunten . En daar wordt met dit voorstel gehoor aangegeven.
Wat voor ons als fractie dan nog restte was de inpassing van de beplanting aan de oostzijde van de
kavel. Daar waar het grenst aan het bosje van Staatsbosbeheer. Dat wordt nl. ook gebruikt door veel
wandelaars die het rondje om it olielantsje nemen. Ben daar zelf wezen kijken en gesproken met een
wandelaarster die dit pad regelmatig bewandelt. Na raadpleging bij Dorpsbelang TzummarumFirdgum blijkt dat het pad niet de route heeft die langs deze grens van de ondernemer en
Staatsbosbeheer loopt. De schelpenpaadjes (die nodig aan vernieuwing toe zijn volgens Dorpsbelang)
lopen langs de Kleasterwei 6a en 6B en eindigen bij Jouke Sybesma, de caravan man.
De fractie van SAM Waadhoeke heeft uiteindelijk ingestemd met het raadsvoorstel.
Op 16 februari was er een openbare informatieavond over de Regionale Energie Strategie (RES) en
de Transitie visie warmte. Er werd een plan besproken om mogelijk 400 hectare zonnepanelen te
plaatsen op landbouwgrond. De digitale zaal was te klein. Voor de meeste politieke partijen is dit
onbespreekbaar. Vanuit SAM? Wij hebben vragen gesteld en geluisterd. In eerste instantie doemt
het schrikbeeld van Leeuwarden op waarbij de stad is ingebouwd met panelen wat het landschap
geen goed doet. De panelen zijn anders in te passen in een landschap maar dan nog klinkt het niet
aantrekkelijk. We zijn echter ook ambitieus geweest en hebben aangegeven in 2040 energieneutraal
te willen zijn in onze gemeente. Dan moet er nog heel wat gebeuren. Nu de provincie windmolens
beperkt toe staat, hoe gaan we dit dan doen? De gemeente richt zich op 30 procent besparing. Dan
blijft er een heel deel energie over die opgewekt moet worden. Voor nu is er gevraagd te berekenen
wat het vol leggen van alle bedrijfspanden en boerderijen oplevert. We zullen keuzes moeten maken
op dit vlak maar of dat zonnevelden moeten zijn? 30 maart is er een publiekssessie, KOMT U ALLEN?
Uw mening wordt gevraagd en we zoeken naar een oplossing die past bij onze ambities!

In maart staan de volgende bijeenkomsten op het menu
4 maart raadsvergadering, inmiddels geweest maar terug te kijken op de website
11 maart raadsvergadering, geannuleerd ivm kleine agenda
23 maart kernteam mobiliteitsvisie,
25 maart werkgroep omgevingswet
6 april Kernteam Omgeving – Voortgang Woonvisie
8 april Raadsvergadering

