
 
 
 
 
betreft: agenderen uitkijktoren “de hoge hert” 
 
Op de Statenvergadering van 25 sept. 2013 heeft de PVV aangekondigd dit onderwerp te 
willen agenderen voor de eerstvolgend mogelijke commissievergadering. 
Inmiddels is duidelijk dat dit onderwerp geagendeerd kan worden voor de OGB 
commissievergadering van 27 november 2013. 
 
Onderbouwing: 
 
In het recentelijk ingericht natuurgebied de Onlanden wil natuurmonumenten een 24 m. hoge 
betonnen uitkijktoren plaatsen, die bijna 1 miljoen Euro’s gaat kosten.  
De PVV vraagt zich af wat zo’n enorme betonconstructie doet in een natuurgebied. 
De PVV is van mening dat het ongehoord is dat hiervoor gemeenschapsgeld wordt ingezet. 
De regiovisie Groningen- Assen voor maximaal € 548.000 en waarschijnlijk dragen ook 2 
gemeentes bij aan dit project. 
 
De Partij Voor de Vrijheid heeft hierover schriftelijke vragen (2 juli 2013) ingediend, die op 
29 augustus 2013 zijn beantwoord door G.S. De beantwoording hiervan is aanleiding voor 
agendering van dit onderwerp. 
 
Namens de fractie van de PVV, 
 
Ad van Berkel 
Statenlid PVV Drenthe 
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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake uitkijk-

toren in het natuurgebied "De Onlanden" nabij Paterswolde

Geachte heer Van Berkel,

ln uw brief d.d. 2 juli 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over de uitkijktoren in het

natuurgebied "De Onlanden" nabij Paterswolde. Deze vragen beantwoorden wij als

volgt.

Vraaq 1

ls het artikel "Rumoer rond futuristische uitkijktoren in de Onlanden" van 28 juni 2013

(RTV Drenthe) bekend bij GS?

Antwoord 1

Het artikelis b4 ons bekend

Vraao 2

Zijn GS het eens met het idee van Natuurmonumenten om een 24 m hoge futuristi-
sche toren neer te zetten in een net ingericht natuurgebied? Waarom wel of waarom

niet?

Antwoord 2
Ja, een fraaivormgegeven toren verrijkt het gebied, trekt mensen en biedt de

mogelijkheid om uitleg te geven over de doelstellingen van het gebied, zonder

afbreuk te doen aan de waterberging en de natuurontwikkeling. Het proiect

"De Onlanden" is voor de provincie een belangrijk natuurontwikkelingsproject,

waarbij ook invulling gegeven wordt aan de waterberging. Dit project draagt bij

aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Groningen. Het is van groot



belang dat recreanten uit de stad en de omgeving gebruik kunnen maken van

dit ook recreatief aantrekkelijke gebied. Het is tevens van groot belang dat uit-
gelegd wordt waarom dit gebied van belang is voor de natuurontwikkeling en

de waterberging, zodat gebruikers en omwonenden inzicht hebben in het nut
en de noodzaak van "De Onlanden". Een uitkijktoren kan een punt zijn waar
mensen graag bijeen komen en kennis kunnen nemen van het gebied.

Vraaq 3

Zijn GS het eens met Alje Zandt van Natuurmonumenten dat het verantwoord is om

bijna een miljoen uit te geven voor deze uitkijktoren? Zo ja, waarom wel of zo niet

waarom niet?

Antwoord 3
Natuurmonumenten heeft in het verleden bij het Fochteloërveen een bijzonde-
re uitkijktoren geplaatst. Deze uitk'tjktoren leidt tot landelijke bekendheid. Deze

bekendheid draagt bij aan het draagvlak voor natuurontwikkeling en in het bij-
zonder voor het Fochteloërveen en vergroot de aantrekkingskracht voor re-
creatie en toerisme. Verwacht mag worden dat de realisatie van een uitkijkto-

ren in "De Onlanden" eenzelfde uitstraling krijgt. Wanneer Natuurmonumenten
op deze wijze de natuurontwikkeling weet te vermarkten, waarbij andere par-

tijen de bouw van de uitkijktoren mogelijk maken, dan is dit een goede zaak.

Yraag 4

ls het juist dat de Regiovisie Groningen-Assen toegezegd heeft mee te betalen aan dit
project zoals het artikel suggereert? Zo ja voor welk bedrag?

Antwoord 4
De Stuurgroep heeft in december 2011 ingestemd met een financiële bijdrage

van maximaal€ 548.000,- .

Vraaq 5
Overweegt de provincie Drenthe, op welke wijze dan ook, dit project te ondersteunen?

Zo ja, op welke manier?

Antwoord 5
Wij voorzien geen provinciale financiële bijdrage voor dit project.

Vraaq 6

Overweegt de provincie Drenthe stappen te ondernemen tegen dit project? Zo ja, op

welke manier?

Antwoord 6

Zoals bijde beantwoording van voorgaande vragen al is aangegeven draagt
de ontwikkeling van de uitkijktoren bij aan de mogelijkheden van het recreatief
medegebruik, het vermarkten van natuur, het draagvlak voor natuurontwikke-

ling en het in beeld brengen van de combinatie van de doelstelling waterber-



ging en natuurontwikkeling. Ðit zijn belangrijke doelstellingen die de natuur-
ontwikkeling direct of indirect ondersteunen. Om deze reden vinden wii de

ontwikkeling goed aansluiten op onze doelstellingen en vinden wij het een
prima ontwikkeling wanneer de uitkljktoren door andere paftijen gefinancierd

wordt.

coll.



 
Schriftelijke vraag  (artikel 41) aan Gedeputeerde Staten 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Dhr. J.Tichelaar 

Postbus 122  Eelde, 2 juli 2013 

9400 AC Assen 

 

Betreft uitkijktoren in het natuurgebied “De Onlanden” nabij Paterswolde 

Vraag 1:  Is het artikel “Rumoer rond futuristische uitkijktoren in de Onlanden 
van 28 juni 2013 (RTV Drenthe) bekend bij GS? 

 Vraag 2:  Zijn GS het eens met het idee van Natuurmonumenten om een 24 m. 
hoge futuristische toren neer te zetten in een net ingericht natuurgebied? Waarom 
wel of waarom niet? 

Vraag 3:  Zijn GS het eens met Alje Zandt van natuurmonumenten dat het 
verantwoordt is om  bijna een miljoen Euro uit te geven voor deze uitkijktoren? Zo ja, 
waarom wel of zo nee, waarom niet? 

Vraag 4:   Is het juist dat de Regiovisie Groningen Assen toegezegd heeft mee te 
betalen aan dit project zoals het artikel suggereert? Zo ja voor welk bedrag? 

Vraag 5:  Overweegt de Provincie Drenthe, op welke wijze dan ook, dit project 
te ondersteunen? Zo ja, op welke manier? 

Vraag 6:  Overweegt de Provincie Drenthe stappen te ondernemen tegen dit 
project ? Zo ja, op welke manier? 

Namens de fractie van de Partij Voor de Vrijheid 

Ad van Berkel 
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