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Kamer van Koophandel 54603854 Bankrekeningnummer NL71 TRIO 0254 6683 80

Nummer 74/juli 2020
‘Uit de grondslagen van het staatkundige leven (...) volgt met de grootste duidelijkheid
dat het uiteindelijke doel van de politiek niet is om te heersen of de mensen met vrees
in bedwang te houden en aan een ander ondergeschikt te maken, maar integendeel om
de enkeling van vrees te bevrijden, zodat hij, voor zover dat mogelijk is, veilig leeft, dat
wil zeggen, dat hij zijn natuurlijke recht om te bestaan en zich te doen gelden zonder
schade voor zichzelf en voor een ander optimaal behoudt’.
Uit: ‘Theologisch-politiek traktaat 1670’ van Baruch Spinoza (1632 – 1677)

(geboren 21 juni – 22 juli)

Introductie
De tijd waarin wij leven vraagt steeds meer om het nemen van vrije (sociale) initiatieven
van mensen, individueel en gezamenlijk. De Stichting de Grijpvogel is in deze geest
opgericht; zij neemt zelf initiatieven en bevordert en ondersteunt het nemen van
initiatieven door anderen.
De overwegend kleinschalige initiatieven kunnen economisch van karakter zijn, dan wel
sociaal-politiek of cultureel in brede zin (kunst, literatuur, filosofie, educatie e.d.).
Nieuwsbrieven van de Stichting de Grijpvogel beogen geïnteresseerden te informeren over
wetenswaardigheden in dit verband. Soms is er over bepaalde aangelegenheden
aanleiding tot becommentariëring of opiniëring, zowel vanuit de stichting als vanuit de
lezers. Opiniërende en andere inhoudelijke reacties e.d. die tot verder nadenken
stemmen, worden in dit verband beslist op prijs gesteld en er bestaat geen enkel bezwaar
tegen het doorsturen van de nieuwsbrieven aan andere (potentieel) geïnteresseerden.
De nieuwsbrieven zijn gratis te ontvangen.
1.




KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF
Enkele berichten (Donaties, Zonnepark Molenbosch, Walking football, )
Continuing story’: ‘Wonen op de Bult’ (Blughut-terrein)
Expositie ‘Maar het leven gaat door’ t/m 16 augustus 2020

2. ENKELE BERICHTEN
 De Stichting de Grijpvogel is voor haar werk afhankelijk van donaties, zoals o.a.
voor kantoorkosten, reiskosten en de bekostiging van griffierechten van de Raad
van State bij beroepsprocedures. Wie de Stichting hiertoe financieel wil
ondersteunen (ook kleine bijdragen zijn welkom!), kan gebruik maken van
bankrekeningnr. NL71 TRIO 0254 6683 80 onder vermelding van ‘Schenking’.
 Zonnepark Molenbosch: op donderdag 6 augustus 2020 vindt er via ‘telehoren’
een zitting plaats van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Telehoren verloopt in deze zitting via de telefoon. Tijdens de zitting zal het beroep
van enkele belanghebbenden tegen de door het College van B&W gewijzigde
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omgevingsvergunning worden behandeld. Het gaat om de wijziging van twee
transformatorstations naar één omvormerstation halverwege de beukenlaan van
It Fryske Gea met alle consequenties van dien. In het beroepschrift wordt de
motivering van het college bestreden dat het hier gaat om een wijziging van
ondergeschikte aard.
Walking football: de trainingen op de dinsdagavond (van 20.00 – 21.00 uur met
nazit) en vrijdagmorgen (van 10.00 – 11.00 uur met nazit) op het Sportpark
Lunia zijn kortgeleden weer begonnen. Deze vorm van bewegen en elkaar
ontmoeten voor jeugdige mannen (en vrouwen) van een iets oudere leeftijd blijkt
in toenemende zin uitermate aantrekkelijk. Aanmelding is mogelijk bij Marco
Tjassing via e-mail marcotjassing@gmail.com.

3. ‘CONTINUING STORY’: ‘WONEN OP DE BULT’ (Blughut-terrein)
Verzoek voorlopige voorziening afgewezen
De Stichting de Grijpvogel heeft op 12 mei 2020 de voorzieningenrechter van de Raad
van State verzocht om een voorlopige voorziening voor het Blughut-terrein. Dit betreft
een verzoek om de uitvoering van het raadsbesluit van de gemeente Ooststellingwerf
van 26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10
Oldeberkoop’ aan te houden. Daarmee kan in principe worden voorkomen dat het
College van B&W van de gemeente een besluit neemt tot het verlenen van een
omgevingsvergunning.
Waarom een voorlopige voorziening aangevraagd?
Op 22 april jl. is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een
woonvilla aan de Willinge Prinsstraat (zonder nummer) op het niet bestaande perceel
kadastraal C1889 te Oldeberkoop. Het laat zich raden wie die aanvraag heeft ingediend.
B&W zou er een besluit over kunnen nemen voorafgaand aan de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep van de Stichting
tegen het genoemde raadsbesluit van 26 februari 2019.
Het verzoek van de Stichting is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft zich daarbij
met name gericht op het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het
bestemmingsplan en niet op de handelswijze van het college vanaf het jaar 2003. Het
oordeel van deze rechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de
bodemprocedure. De bodemprocedure betreft het beroep van de Stichting tegen
genoemd raadsbesluit. In die procedure loopt het onderzoek nog steeds.
De Nieuwe Ooststellingwerver maakte op 11 juni jl. – als schijnbare spreekbuis van de
gemeente – met een ‘bijna jubelende’ kop meteen melding van de uitspraak: ‘Rechter
veegt bezwaren tegen plan Blughut-terrein van tafel’. De krant lijkt de uitspraak
daarmee bijna als een overwinning van de eigen club te beschouwen, getuige ook: ‘De in
Oldeberkoop geboren projectontwikkelaar Daan Zethoven kan dus verder met zijn plan’.
Dat is dus nog maar de vraag. Schrijver van het stukje in de N.O.St. is kennelijk niet op
de hoogte van de werking van de wet op dit punt, maar doet wel alsof. De kwestie is
echter nog steeds ‘onder de bestuursrechter’. Starten met de bouw is voor eigen risico
van de projectontwikkelaar, ook in het geval de gemeente door middel van een ‘lex
silencio positivo’ stilzwijgend de omgevingsvergunning verleent. Dit is bij deze gemeente
niet ondenkbaar. (De ‘lex silencio positivo’ houdt in dat een vergunning wordt geacht te
zijn verleend bij het uitblijven van een antwoord door het bevoegde bestuursorgaan
binnen de gestelde beslistermijn).
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De Stichting de Grijpvogel heeft ook het college van B&W verzocht het afgeven van een
omgevingsvergunning voor de bouw van een woonvilla aan te houden tot aan de
definitieve inhoudelijke uitspraak van de Raad van State.
In dit verband is het van belang te vermelden dat de Stichting zich met het plan voor
het hofje voor senioren nog steeds gesteund weet door velen in en buiten Oldeberkoop.
Zij geven het hofje verre de voorkeur boven de (zoals ze
zeggen) ‘poenerige’, ‘wanstaltige’, ‘patserig saaie villa’s’.
Daarvan heeft de projectontwikkelaar nog nimmer een
concreet ontwerp laten zien (afgezien van enkele
voorbeeldplaatjes van woonvilla’s met een vergelijkbare
zogenaamde ‘allure’). Van het beoogde
appartementengebouw weet nog niemand hoe dit eruit zal
komen te zien en hoeveel appartementen daar uiteindelijk in
opgenomen zullen worden. De echte woonbehoeften en
woonwensen richten zich al bijna 20 jaar op invulling van het terrein van ‘De Bult’ met
betaalbare (huur)woningen voor senioren. Voor de realisering van dit plan heeft oudvoorzitter van Plaatselijk Belang Jan Hesselink zich vele jaren intensief ingezet.
Aanvraag omgevingsvergunning bouw van een woonvilla
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft
op 22 april 2020 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie
Willinge Prinsstraat te Oldeberkoop met een niet bestaand, kadastraal nummer C1889.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-2681 en betreft: het bouwen
van een woonvilla. Publicatie in het Gemeenteblad van Ooststellingwerf d.d. 28 april
2020. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-106949.html
Op 13 juli 2020 verscheen in hetzelfde Gemeenteblad van Ooststellingwerf het volgende
bericht: Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willinge Prinsstraat 25
te Oldeberkoop.
‘Op 22 april 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de (niet bestaande) locatie Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop. Ook
deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-2681. De aanvraag betreft:
het bouwen van een woonvilla’.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020177466.html?utm_campaign=20200714&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medi
um=email&utm_term=gemeente_ooststellingwerf&utm_content=over_uw_buurt
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Wat aan beide berichten kan opvallen, is het volgende:
 In beide gevallen gaat het om hetzelfde zaaknummer OV-2020-2681 en de bouw
van een woonvilla.
 In de publicatie van 28 april 2020 wordt het niet bestaande kadastrale nummer
C1889 genoemd. In de publicatie van 13 juli 2020 wordt het huidige kadastrale
nummer 2075 van het perceel Wolvegasterweg 10 genoemd; wel een niet
bestaand adres Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop. De nummers in de
Willinge Prinsstraat gaan niet verder dan 24.
 We kunnen vaststellen dat het een aanvraag voor dezelfde woonvilla betreft.
Wat hiervan te denken? Wie het vertrouwt, mag het zeggen. Maar misschien zijn het
slechts kleine vergissinkjes? Of speelt er iets anders?
Het College van B&W is per brief verzocht te verduidelijken waar het in werkelijkheid bij
deze aanvraag om gaat. Het College zal toch zeker willen vermijden, nemen wij aan, dat
de Stichting als belanghebbende van het project ‘Wonen op de Bult’ door incorrecte
gemeentelijke informatie op een dwaalspoor wordt gebracht. Ambtenaren kunnen
fouten maken of zich vergissen. Ook ambtenaren zijn ‘vergisbaar’. Maar het College
blijft in alle gevallen verantwoordelijk.
Het college is verzocht om de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van
een woonvilla op het perceel van het oude Blughut-terrein aan te houden, in elk geval
tot en met de finale uitspraak van de Raad van State over het beroep van de Stichting
de Grijpvogel tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 februari 2019 tot
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop.
Pleidooi Stichting de Grijpvogel zitting Raad van State d.d. 5 maart 2020
Het onderwerp betrof het verzet tegen de beslissing van de Afd. Bestuursrechtspraak
het beroep van de Stichting de Grijpvogel tegen het besluit van de raad van de gemeente
Ooststellingwerf d.d. 26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan
‘Wolvegasterweg 10, Oldeberkoop niet ontvankelijk te verklaren’.
De Stichting bracht de volgende argumenten naar voren:
1. De Stichting de Grijpvogel is formeel de enige rechtmatige belanghebbende en
heeft direct belang bij de vraag op welke wijze er op de locatie Wolvegasterweg 10
te Oldeberkoop gebouwd mag worden.
2. Het plan ‘Wonen op de Bult’ van de Stichting de Grijpvogel past binnen de
statutaire doelstelling van de Stichting. De statutaire doelen van de stichting zijn
daarom ook betrokken op de vaststelling van het (bestemmings)plan en worden
wel degelijk geraakt door de Stichting ten onrechte niet als rechthebbende te
bestempelen.
3. Het plan ‘Wonen op de Bult’ (v.h. ‘Da’s Berkoop!’) is het enige formeel ingediende
plan dat – gesubsidieerd door de Provincie Fryslân – volledig in lijn en
overeenstemming is met het Woonplan 2011 – 2020 met Uitvoeringsprogramma
d.d. 15 augustus 2011, dat goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten van de
provincie Fryslân d.d. 4 oktober 2011.
4. De Stichting de Grijpvogel is rechthebbend op het perceel Wolvegasterweg 10 te
Oldeberkoop; zij is ten onrechte door de gemeente Ooststellingwerf
buitengesloten als gegadigde voor de koop van het perceel Wolvegasterweg 10 te
Oldeberkoop.
5. Het gehele proces overziend, kan worden vastgesteld dat de gemeente
Ooststellingwerf in strijd heeft gehandeld met artikel 21 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 1, Titel 1, Afd. 3. door onvolledige en niet
waarheidsgetrouwe feiten aan te voeren; deze tekst luidt:
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‘Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en
naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de
rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht’.
6. Het voorgaande werkt toe naar de volgende eis:
Het alsnog ontvankelijk verklaren van de Stichting de Grijpvogel als
belanghebbende bij vernietigen van het besluit van de raad van de gemeente
Ooststellingwerf d.d. 26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan
Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop.
Indien het verzet van de Stichting gegrond wordt verklaard, dan zijn onderstaande eisen
van toepassing in het reeds ingediende beroepschrift; deze eisen zijn een aanpassing
van de genoemde eis in dit beroepschrift):
a. Het vernietigen van het besluit van de raad van de gemeente Ooststellingwerf d.d.
26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 te
Oldeberkoop;
b. Het opdragen aan het College van B&W om op zo kort mogelijke termijn een
aangepast ontwerp bestemmingsplan voor deze locatie op te stellen dat aansluit
bij de Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf, vastgesteld door de raad
op 15 september 2009, het Woonplan 2011 – 2020 d.d. 24 mei 2011 en het
daarbij behorende Uitvoeringsprogramma d.d. 15 augustus 2011 met daarin 18
huurwoningen voor de desbetreffende locatie;
c. Het opdragen aan het College van B&W tot wijziging van het nieuwe
Uitvoeringsprogramma d.d. 17 december 2019 met dien verstande dat hierin
opnieuw de 18 huurwoningen voor de locatie Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop
worden opgenomen zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma d.d. 15 augustus
2011.
De Raad van State heeft de argumenten van de Stichting gehonoreerd met het besluit
het onderzoek naar de beroepsgronden tegen het raadsbesluit voort te zetten. Het
wachten is op de definitieve uitspraak.
4. EXPOSITIE ‘MAAR HET LEVEN GAAT DOOR t/m 16 augustus 2020
Bron: Het Cultuurnet – Susan Tapper - Noordwolde
De WONDERKAMERS in het Batavushuisje te
Nijeholtwolde bieden ruimte aan kunst, die vragen stelt
over onze relatie met de natuur. Vorig jaar startte
beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink met dit initiatief.
Met enige regelmaat nodigt ze kunstenaars uit om
bijdragen te leveren.
Deze zomer zijn de WONDERKAMERS gevuld met
fantastische organismen, een bizarre machine en broze
mensfiguren staande in een zee van ruimte en licht. De
expositie, onder de titel MAAR HET LEVEN GAAT DOOR, laat je verwonderen over het
bestaan. De mechanismen van de natuur, de fascinatie voor natuurlijke processen, de
beleving van het moment: ze laten ervaren dat we beperkt en afhankelijk zijn, maar ook
reflectief en inventief. We hebben niet alles in de hand, MAAR HET LEVEN GAAT
DOOR.
RAIMOND EVERS (Steggerda) construeerde een machinesculptuur van overbodige
dingen, die vogelgeluiden produceert. Vooruitlopend op het mogelijk
uitsterven van zangvogels ten gevolge van landschapsverandering en
gedreven door de maakbaarheidsgedachte, maakte Raimond deze
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‘fluitmachine’ om het vogelgeluid te behouden voor het landschap.

MATHILDE HEMMES (Tijnje) maakt de fragiele grens tussen dood en leven tastbaar in
haar beelden van textiel. Het werk van Mathilde ontstaat vrijwel altijd uit
haar verbijstering over de griezelig dunne grens tussen leven en dood en
haar gevoel van machteloosheid daarin. Mathilde studeerde in 2005 af
aan academie Minerva en won dat jaar de Klaas Dijkstra academieprijs.

SIGRID HAMELINK (Nijeholtwolde) maakt menselijke figuren in allerlei formaten, die
onze nietigheid ten opzichte van alles wat ons omringt laten zien. Ze vult
de wanden van één Wonderkamer met mensfiguurtjes van porselein. Het
is werk om in alle rust te ondergaan, terwijl het licht speelt met de kleine
gestalten, die zich bevinden op een dun rafelig randje van zand en klei of
een stukje hout.
Uiteraard worden de RIVM regels in acht genomen.
WONDERKAMERS, Batavushuisje, Heirweg 57 Nijeholtwolde
Van 28 juni t/m 16 augustus van di t/m zo 14.00 tot 17.00 uur
Info www.sigridhamelink.nl
Aanmelden als abonnee van Het Cultuurnet: stuur een e-mail naar
cultuurnetstw@gmail.com met vermelding "graag opnemen in het cultuurnet"
Stichting De Grijpvogel/juli 2020
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