
MOTIE                 
(Artikel 34 Reglement van Orde)  

        
 
Raad d.d.: 
 

De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen op 13-11-2017 
 

Onderwerp: 
 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: 
mediation m.b.t. natuurcompensatie Polderhoofdkanaal  

 
 
 
 
 

Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Opsterland, constateert 

dat: 

• De gemeenteraad op 11 oktober 2017 is geïnformeerd door B&W over 

de laatste stand van zaken rond de natuurcompensatie 

Polderhoofdkanaal en dit onderwerp is behandeld op de 

gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2017 

• Gebleken is dat er geen communicatie meer plaatsvindt tussen de 

gemeente en bezwaarmaakster mevrouw Hoomans.  

• Het enige overgebleven concrete knelpunt het voedselrijke water in de 

inlaat is van de bypass richting de petgaten inclusief het perceel van 

mevrouw Hoomans. 

• Mevrouw Hoomans heeft aangegeven dat dit probleem kan worden 

opgelost door permanente mestbeperking aan de oostzijde van haar 

perceel en dat dit kadastraal moet worden vastgelegd. 

• Gebleken is dat zowel de gemeente als bezwaarmaakster mevrouw 

Homans open staan voor mediation. 

• Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân heeft aangegeven “in 

gesprek te willen gaan met de bezwaarmakers om te trachten een 

oplossing te vinden.” Zie brief 3 november 2017.  

• Succesvolle mediation betekent dat de gang naar de rechter wordt 

voorkomen. 

• De mediator het volste vertrouwen en gezag moet genieten van beide 

partijen en dat er naar de bestuurlijke en inhoudelijke kant van het 

dossier moet worden gekeken. 

 
 

Roept het college op: 
 

- Samen met de provincie Fryslân een ultieme poging te doen het geschil 
met mevrouw Hoomans t.a.v. de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal 
onvoorwaardelijk op te lossen via een onafhankelijke mediator. 



- Zorg te dragen voor een heldere mediation opdracht en een sfeer te 
creëren zodat in het volste vertrouwen alle kaarten op tafel kunnen 
worden gelegd bij de bemiddelaar. 

- Dat de gemeenteraad hierover goed blijft geïnformeerd.  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Naam en 
datum: 
 

Johan Sieswerda, OpsterLanders 
Hielke de Vries, VVD 
 

 
Deze motie is …………………………….        in de vergadering van ..................................... . 
 
 
.................................................................., griffier. 


