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Op dinsdag 19 april werd de 
toekomst Vliegveld Drachten 
tijdens de ronde tafel van de 
gemeenteraad Smallingerland 
besproken. De ‘ronde tafel’ is de 
inspraakronde waar iedereen 
zijn zegje kan doen. De aanwe-
zige gebruikers ondersteunden 
het plan om het vliegveld door 
een stichting te laten exploite-
ren. De stichting ontvangt in-
komsten uit erfpacht en lan-
dingsrechten en andere bronnen 
zodat de gemeente geen struc-
turele uitgaven voor het vlieg-
veld meer hoeft te maken. 
 
Het huidige plan voldoet volgens 
ons aan de opdracht van de vo-
rige raad. Wij vinden het be-
langrijk om nu door te pakken 
en duidelijkheid en continuïteit 
te hebben zodat alle betrokken 

partijen kunnen investeren.  
 
Een belangrijk punt van de in-
sprekers was de vraag van de 
heer C.Coper of de dragraces 
nog terecht kunnen in de nieuwe 
situatie. Hoewel de wethouder 
dit vol positief bevestigde raakt 
dit wel een belangrijk punt. De 
stichting die het vliegveld gaat 
exploiteren heeft natuurlijk als 
taak om de financiën op orde te 
houden. Maar de beste finan-
ciële oplossing is niet altijd ook 
hetzelfde als wat gezien het 
maatschappelijke gebruik het 
meest wenselijk is. En daar gaat 
het ons natuurlijk om. Wij heb-
ben de wethouder daarom ge-
vraagd hoe precies geregeld 
gaat worden dat ook in de toe-
komst nieuwe gebruikers wel-
kom zijn en niet alleen de dikst 

betalende gebruikers het vlieg-
veld als het ware privatiseren. 
 
Eind april bespreekt de fractie 
dit onderwerp verder. Het debat 
en de besluitvorming in de ge-
meenteraad over het toekomst-
kader staat op de agenda van 
dinsdag 10 mei a.s. 
  

Maandag 11 april jl. hielden we 
de Algemene Leden Vergade-
ring, tevens de eerste vergade-
ring na de gemeenteraadsver-
kiezing. Voor het eerst in 
lange tijd kwamen we fysiek bij 
elkaar in Brede School De Drait. 
Op weg naar 16 maart is met 
een grote ploeg enthousiast 
campagne gevoerd. De reacties 
op straat waren positief. Op 
straat en op de sociale media 
waren we goed zichtbaar. He-
laas heeft zich dit niet vertaald 
in enige winst. Onze vier raads-
zetels hebben we behouden en 
hiermee waren wij, na CDA met 
5 zetels en CU met 5 zetels, de 
derde partij en zo een serieuze 
gesprekspartner om te komen 
tot een nieuw college.  Echter, 

nog voor de installatie van de 
nieuwe raad plaatsvond, maakte 
Dinie Mulder bekend dat zij de 
fractie zal verlaten. Het werken 
in de nieuwe fractie levert haar 
zoveel spanning op dat dit haar 
het functioneren onmogelijk 
maakt. Zij neemt haar zetel mee 
en daarmee komen wij op drie 
zetels. Voor het definitief besluit 
van Dinie is er uitvoerig met 
haar gesproken maar uiteinde-
lijk volhardde zij in haar besluit. 
In de vergadering reageerden 
de leden op de gang van zaken. 
De reacties varieerden van ver-
baasd, teleurgesteld tot boos. 
 
De jaarstukken konden als ha-
merstukken behandeld worden. 
Er werd kennisgenomen van het 

werkplan ‘werving vrijwilligers’.  
We namen in het bestuur af-
scheid van Jannigje Dijkstra, 
penningmeester en Jaap Mun-
niksma, secretaris. Jan van der 
Schaaf is gekozen als penning-
meester en Wim van der Berg 
als lid. Anjali Balgobind, Martijn 
Nooijen en Jan Merk hebben 
aangegeven dat zij wel iets in de 
partij willen doen. De komende 
tijd zullen zij in ieder geval de 
bestuursvergaderingen bijwo-
nen. 
 
Na de pauze informeerde Mark 
Bakker ons over de plannen van 
een aantal ondernemers, voor 
het vliegveld. Dit werd positief 
ontvangen en staat op de agen-
da voor de gemeenteraad 

De toekomst van Vliegveld Drachten     -   Maarten Noordhoff 
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De commissie communicatie zorgt ervoor dat nieuws en andere informatie uit de afdeling verspreid 
wordt via de website van de afdeling, en de sociale media zoals facebook, twitter en instagram. Leden 
die geen toegang hebben tot de digitale nieuwsbrief krijgen de nieuwsbrief nog in hun brievenbus. 
Daarnaast zorgt zij 3x per jaar voor het verschijnen en het onder de leden verspreiden van ‘It Roas-
ke’, het afdelingsblad voor de leden.  Per 1 mei 2022 bestaat de commissie uit de redactieleden Cees 
Kuipers (bestuur), Anton Pieters (fractie) en Bianca Bijlsma (lid).  

Op verzoek van het CDA heeft 
Geart Benedictus de taak op zich 
genomen om een eerste verken-
ning te doen om te komen tot 
een nieuw college. De opdracht 
aan hem was:  
 
“De informateur wordt op initia-
tief van CDA Smallingerland, 
met instemming van de overige 
partijen, gevraagd een verken-
ning te verrichten naar de vor-
ming van een stabiel bestuur en 
daartoe tot een voorstel te ko-
men. De informateur zal schrif-
telijk verslag uitbrengen van de-
ze verkenning, inclusief werkwij-
ze, onderbouwing en voorstel tot 
coalitievorming”.    
 
De heer Benedictus is begonnen 
met een zogenoemd biechtge-
sprek. Een gesprek tussen de 
lijsttrekker en de informateur 
zonder dat er een verslag van 
wordt gemaakt. Tijdens dat één 
op één gesprek met de informa-
teur waren wij nog steeds een 
fractie met vier zetels en samen 
met CDA en CU stevig in de race 
om het motorblok te vormen 
voor een coalitie.  

Tijdens het tweede gesprek wa-
ren we één van de vijf partijen 
met drie zetels. Maarten en on-
dergetekende hebben een goed 
gesprek gehad waarbij de na-
druk voor ons lag op een brede 
coalitie omdat een coalitie van 
50% + 1 kwetsbaar zou zijn. 
Ervaringen uit het verleden heb-
ben wel geleerd dat er altijd wel 
ergens beweging is en dat 
maakt een coalitie met de 
kleinst mogelijke meerderheid 
kwetsbaar.  
 
Op 19 april heeft de informateur 
zijn bevindingen gedeeld met de 
pers. Zijn conclusie was dat 
CDA, CU, VVD en de combinatie 
GL/FNP met de formatie aan de 
slag moesten gaan omdat met 
deze combinatie het best aan de 
opdracht werd voldaan.  
Dat wij niet in het rijtje zouden 
staan was wel duidelijk. Het uit-
stappen van een fractielid wekt 
bij andere partijen niet direct de 
indruk dat de PvdA een stabiele 
factor is.  
 
Ik citeer uit het rapport: “Gelet 
op de verkiezingsuitslag is er 

breed draagvlak bij de gesprek-
partners om een “motorblok” te 
vormen, bestaande uit het CDA 
en de ChristenUnie. De twee 
partijen zijn de grootste fracties 
in de raad, met ieder 5 zetels. 
Daarnaast zijn deze twee partij-
en ook winnaars. De derde par-
tij, de PvdA met vier zetels, zou 
een logische kandidaat zijn ge-
weest om aan te sluiten bij dit 
motorblok. Echter door het ver-
trek van het raadslid Mulder uit 
de PvdA-fractie, wordt dit door 
nagenoeg alle gesprekspartners 
niet gezien als een logische aan-
vulling bij het motorblok.” 
 
Voor ons is nu nog niet duidelijk 
welke weg er wordt bewandeld. 
De geluiden zijn dat er meer met 
de voltallige raad naar oplossin-
gen gezocht gaat worden. 
‘SAMEN’ was het toverwoord tij-
dens de bijeenkomst waarin alle 
partijen hun licht konden laten 
schijnen over de uitslagen van 
de verkiezingen. Onze eerste 
taak is ervoor te zorgen dat on-
ze achterban wordt bediend. Het 
is mooi als dat samen kan, maar 
dat blijft onze eerste zorg.  

10 mei • Bestemmingsplan Houtigehage-West 

• Recreatieschap De Marrekrite 

• Zienswijze (ontwerp)begroting FUMO 

• Verordening Adviesraad Sociaal Domein 

• Conceptkader Toekomst Vliegveld Drachten 

• Motie SP—school voor bijzonderen niet afzonderen 

24 mei Agendastukken komen nog. Zie https://smallingerland.notubiz.nl 

In de gemeenteraad 


