
 

 

 

 

Holwert, 3 februari 2023 

 
Open brief aan College en Gemeenteraad gemeente Noardeast-Fryslân.  
Kopie verstuurd naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân.  

 

Geacht college, 

 

Wij voelen ons als Dorpsbelang Holwert wederom genoodzaakt om een open brief te 
sturen. In onze brief van 24 januari jl. hebben wij aangegeven dat wij erop moeten kunnen 
vertrouwen dat het besluitvormingsproces over Holwerd aan Zee transparant, consistent en 
zorgvuldig verloopt. In de aanloop naar en tijdens de commissievergadering van Provinciale 
Staten op 1 februari jl. hebben wij dat als zeer positief ervaren, is ons vertrouwen daarin 
gegroeid en zijn wij serieus genomen. Dit in tegenstelling tot de manier hoe u zich opstelt en 
hoe de behandeling van Holwerd aan Zee tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 2 
februari jl. in Kollum is verlopen.  
 
Wij als Dorpsbelang Holwert waren aanwezig en gingen weg met een zeer onbevredigend 
gevoel. Verantwoordelijk wethouder dhr. P. Braaksma was niet aanwezig in verband met 
ziekte en contactwethouder van Holwerd met ‘mienskip’ in zijn portefeuille, dhr. A.J. 
Soepboer, was ook niet aanwezig. Eén van de grootste en omvangrijkste dossiers van uw 
gemeente die zich in een zeer cruciale fase bevindt heeft u laten vertegenwoordigen door 
een wethouder die inhoudelijk niet op de hoogte is. Hoe serieus nam u de insprekers, de 
mienskip en de Gemeenteraad op het moment dat u deze keuze heeft genomen?  

Holwerd aan Zee bevindt zich in een zeer cruciale fase, het dorp staat onder druk en u heeft 
besloten het op deze manier te behandelen. Wij mogen er toch op vertrouwen dat het meer 
aandacht en zorgvuldigheid krijgt. En dat u de Gemeenteraad in staat stelt om tot een 
gedegen en onderbouwd besluit te komen. Wij hebben u daar ook toe opgeroepen in onze 
open brief van 24 januari jl. Daar heeft u zichtbaar geen gehoor aan gegeven. Wij voelen ons 
als Dorpsbelang Holwert weer in het hemd gezet. 

Ook zijn wij verbaasd over de manier waarop twee gemeenteambtenaren het plan Holwerd 

aan Zee en de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse hebben toegelicht en 

gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Dit was gekleurd, negatief en niet het juiste verhaal. 

Dit was ook al het beeld van verschillende statenleden die tijdens de statenmarkt werden 

geïnformeerd door uw gemeente over Holwerd aan Zee. 

U stond als gemeente in november 2022 achter het positieve advies van de stuurgroep. 

Naar onze mening moeten uw gemeenteambtenaren dan ook in staat zijn om een 

professionele en neutrale visie te geven aan de Gemeenteraad met aandacht voor de 

risico’s en kansen inclusief een advies aan de raadsleden waar zij op moeten letten bij het 

nemen van hun besluit.  



Wij begrijpen dan ook niet dat u als college niet de externe projectleider van dit dossier 

heeft gevraagd om het plan te presenteren aan de Gemeenteraad. De externe projectleider 

is aangesteld door u als gemeente, de provincie, het Wetterskip, LTO Noord en de Stichting 

Holwerd aan Zee. Dit zou de consistentie en zorgvuldigheid in het besluitvormingsproces 

verhogen. U voorkomt hiermee dat besluitvorming op basis van verschillende beelden 

plaatsvindt en u komt tegemoet aan de oproep van onze open brief.  

Tot onze grote verbazing zien wij op vrijdag 3 februari een LinkedIn post van één van de 

gemeenteambtenaren die tijdens de gemeenteraad het plan heeft gepresenteerd. De 

ambtenaar laat zich openlijk en nogal kritisch uit en vond het nodig om naast alle ‘halleluja’ 

berichten ook eens een negatief bericht te plaatsen over Holwerd aan Zee en was zeer 

benieuwd naar de reacties. 

Moeten wij als Dorpsbelang Holwert nu ook nog vraagtekens zetten bij de inzet en houding 

van uw gemeenteambtenaren? Het lijkt er wel op. Hoe serieus nemen de verantwoordelijk 

ambtenaren van dit dossier de mienskip eigenlijk? Hebben ze ooit gesproken met 

Dorpsbelang en de inwoners van Holwert? Klinkt het geluid van de mienskip door in uw 

gemeentelijke organisatie? Heeft deze ambtenaar in de gaten dat zijn persoonlijke mening 

de gevraagde professionele houding ondermijnt en de verhoudingen nog meer op scherp 

stelt? Dit vinden wij kwalijk en het wordt zo langzamerhand een regelrechte soap.  

Wij als Dorpsbelang Holwert hebben de Gemeenteraad en Provinciale Staten niet 

opgeroepen om voor of tegen het plan te zijn. Integendeel. Wij hebben opgeroepen om het 

besluit zorgvuldig te nemen op basis van onderbouwing. Ook bent u gevraagd door zowel 

ons als Provinciale Staten om ervoor te zorgen dat de Gemeenteraad voor 22 februari een 

gedegen standpunt kan innemen. Helaas moeten wij concluderen dat wij hier zo 

langzamerhand weinig vertrouwen in hebben en dat de Gemeenteraad gedwongen wordt 

om het besluit van Provinciale Staten te volgen. 

De Gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op basis van de toelichting, ontvangen 

documenten en insprekers vragen aan u gesteld. Wethouder mevr. R. Slijver gaf aan dat een 

schorsing nodig was omdat ze niet direct alle vragen kon beantwoorden. Dat scenario kon u 

van tevoren inschatten. Na de schorsing is slechts één vraag beantwoord en de rest wordt 

binnen twee weken schriftelijk beantwoord. Ook dat had u kunnen voorzien. We kunnen 

hiermee concluderen dat u de Gemeenteraad niet in staat stelt om voor 22 februari een 

standpunt in te nemen. Waarschijnlijk past deze manier van afhandelen precies binnen de 

regels van de politieke arena maar of het tegemoetkomt aan het vertrouwen tussen 

inwoners en gemeente mag u zich afvragen. Hoe serieus neemt u ons eigenlijk en hoe 

serieus moeten wij u nemen?  

In een gesprek met onze contactwethouder op 23 januari jl. is ons benadrukt om ons te 

laten zien en vooral te laten horen. Dat hebben wij gedaan door u een open brief te sturen, 

massaal als dorp aanwezig te zijn bij de commissievergadering van Provinciale Staten, de 

Gemeenteraadsvergadering en bij beide overleggen in te spreken. U vindt een sterke 

verbinding met de mienskip heel belangrijk. De afgelopen twee weken hebben wij niets dan 



radiostilte ervaren. Blijkbaar is verbinding in tijden van ‘druk en crisis’ van uw kant niet 

nodig. 

En waar was u toen het dorp massaal zijn gezicht liet zien bij de commissievergadering van 

Provinciale Staten op 1 februari jl.? Draagvlak, verbinding, mienskip en burgerparticipatie 

zijn belangrijke kernbegrippen voor u. Toen had u het in de praktijk kunnen zien en voelen. 

Wij als dorp laten de verbinding zien. Wij als dorp laten zien dat zowel positieve als kritische 

geluiden over het plan er mogen zijn, hoe moeilijk het ook is. Wij als dorp nemen onszelf, 

elkaar en het plan zeer serieus. Wij als dorp durven met tegengestelde belangen met elkaar 

aan tafel. U als college heeft besloten om u niet te laten zien en niet van u te laten horen. 

Wij vinden het een gemiste kans – dan drukken we het nog zacht uit - en uw ambitie ‘een 

sterke verbinding met de mienskip’ kunnen wij dan ook niet meer serieus nemen.  

In deze open brief vragen wij u niets, wij verzoeken u niets, wij benadrukken niets. Wij 

hebben het gevoel dat het geen indruk maakt en nergens toe leidt. Wij zijn benieuwd hoe u 

de verbinding met ons gaat maken, hoe u het vertrouwen herstelt en hoe u de 

Gemeenteraad in staat stelt om voor 22 februari tot een goed standpunt te komen. 

  

Dorpsbelang Holwert 


