
Aan: commissaris van de Koning, mevrouw J Klijnsma 

cc. leden Provinciale Staten 

 

 

Lhee/ Dwingeloo 4 oktober 2021 

 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Op 30 september 2021 ontvingen wij uw tussenrapportage over de stand van 
zaken ten aanzien van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het 
programma Duurzame bollenteelt in Drenthe. 

 
U heeft met een uitgebreide selectie van betrokkenen gesproken. Eigenlijk heeft u 

het werk van de dames Kool en Buitenkamp dunnetjes overgedaan.  
 
U stelt in uw korte samenvatting van de gesprekken met de bezorgde 

omwonenden dat deze aangeven dat de wettelijke kaders, toelatingsprocedures 
en de mate van toezicht en handhaving op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen ontoereikend zijn. 
 
Tot zover kunnen wij u volgen, al zijn de korte samenvattingen, ook van de andere 

gespreksgroepen, wel zeer minimaal.   
 

Na hetgeen geschreven is bij de kopjes "Blik naar Voren en Tot slot" haken we af. 
Wij herkennen ons totaal niet in deze weergave.   
 

Kort samengevat hebben wij aangegeven dat het niet zinvol is om zoveel moeite 

te doen om de communicatie weer te verbeteren. Uiteraard zullen wij fatsoenlijk 

blijven handelen, maar in de kern van de zaak zijn wij het niet met elkaar 

(bewoners en bollensector) eens.  

Bij de afronding van ons gesprek heeft u aangegeven met welk lijstje u teruggaat 

naar GS en PS.  

Kort samengevat: 
Luisteren en terugkoppelen aan de Provinciale Staten (en Gedeputeerde Staten)  
Ruimtelijke ordening en inrichting van het landschap 

Onderzoeken of er iets kan veranderen bij het CTGB met de toelating van middelen 
Inzetten op reductie van middelen.  

 
We hebben  op 3 september jl. een weergave van ons gesprek met u naar de 
overige bezorgde omwonenden van de NoordLheederes gestuurd. Omwille van de 

transparantie heeft u daarvan eveneens op 3 september jl. een kopie van ons 
ontvangen. Nogmaals hebben we ons verslag bij deze reactie gevoegd.  

 

 



Ook hebben we u een brief van een dorpsgenoot meegegeven die wegens 

persoonlijke omstandigheden niet kon deelnemen aan de gesprekstafels.  
Kort samengevat geeft zij aan dat dit conflict niet tussen partijen kan worden 

opgelost. De oplossing kan alleen door de politiek geboden worden, die moet 

kiezen voor bescherming van het, nee álle leven ten koste van een machtige 

sector.  

Onze blik naar voren  
Het is niet aan de betrokken partijen om onderling tot oplossingen te komen. Dat 

is de verantwoordelijkheid van de verschillende bestuurslagen, waarbij wij bereid 
zijn om input te leveren.  

 

Tot slot 

Wij willen best “onze” teler   weer een keer op de koffie uitnodigen. Ons probleem 

is niet de persoon in kwestie maar de overheid die de bewoners, de natuur en ons 

aller bodem niet beschermt.   

 

Met vriendelijke groet, 

JG Kolthoff 

S Dijkstra 
E Warnders 

en overige bezorgde omwonenden 

 

 



Terugblik gesprek Jetta Klijnsma, 2 september 2021, 
Aanwezig: Evert, Siemen en Joke. Jetta had als medewerker Marten van Delden mee.  

Marten vertelde dat er 40 aanmeldingen voor de tafelgesprekken op 7 september waren. We 

vroegen of Midden Drenthe ook nog had gereageerd. Met die groep wordt een aparte afspraak 

gemaakt.  

De sfeer was goed en ontspannen.  
 
We hadden als gesprekspunten voorbereid: 

1. Introductie via power point, over ontstaan groep NLE en communicatie met de teler  
2. Waarde van de cultuurhistorische es die nu verloren gaat 
3. Achteruitgang natuur 
4. Middelengebruik 
5. Watergebruik , consequenties voor het grondwater 
6. Wat het voor ons persoonlijk betekent 

 
1) Heb vooral dia 4 toegelicht. Om te laten zien dat wij veel moeite gedaan hebben om met de 

teler te communiceren en afspraken te maken. ( zie bijlage). Dat kwam wel over. We hebben 

gevraagd of ze zelf een keer naar de andere dia’s wil kijken om een idee te krijgen van al 

onze inspanningen van de afgelopen jaren.  We hebben ook gezegd dat het niet zinvol is om 

zoveel moeite te doen om de communicatie weer te verbeteren. We blijven heus wel 

fatsoenlijk maar we zijn het fundamenteel niet met elkaar eens.  

2) Siemen had allerlei prehistorische attributen meegenomen en Evert had een hoogtekaart van 

de es. Sprak haar heel erg aan en ook het idee dat deze erfenis door het slechte gebruik van 

de grond (uitspoelen, grondverslepingen enz.) verloren gaat. We hebben gezegd dat dit niet 

alleen in Lhee speelt maar in feite voor heel Drenthe geldt. Eigenlijk is het werelderfgoed, 

alleen zo wordt het niet gezien. Koloniehuisjes van 200 jaar terug zijn zichtbaar, maar 

verloren grond van minstens 10.000 jaar geleden niet. Ze kreeg het boek van Siemen mee: 

kruistocht door Drenthe. Siemen legde uit dat hij het noodzakelijk vond om naast alle 

prachtige plaatjes boeken over Drenthe en de natuur een document te maken om te laten 

zien wat er werkelijk aan de hand is. 

3) Omdat het mooi weer was zaten we in de tuin, en ging het gesprek al automatisch over het 

belang van de natuur. Evert vertelde over de zwaluwen die in de loop der jaren dat hij aan de 

es woont qua aantal ontzettend achteruit zijn gegaan. En de kieviten die vorige week tijdens 

het spuiten gestoord werden. En daarna naar het bespoten veld weer teruggingen. Dat het 

zorgelijk is wat daarvan het effect op de vogels is. We kregen de indruk dat ze van de 

achteruitgang van de natuur wel goed  op de hoogte was.  

4) We hebben het gehad over het spuiten van de afgelopen week, hoe het nog steeds stinkt. De 

stank komt door het middel MCPA. Dit middel vernietigt 1 jarige onkruiden maar geen 

grassoorten. Op onze es zijn de grassen ook afgestorven. Rara?? Al met al is er 3 keer achter 

elkaar over het perceel gespoten. We hebben de  app laten zien met een aantal berichten  

waarmee we elkaar op de hoogte houden.  

Uitgelegd hoe uitgekookt de middelensector is. Zoals bijvoorbeeld Bayer. Door de middelen 

extra geconcentreerd te maken betekent voor de buitenwacht dat er minder liters per ha 

nodig zijn. Het Dreft effect! En hoe de fabrikanten de boeren tips/ gebruiksaanwijzing  geven 

hoe om te gaan met glyfosaat houdende middelen zodat de gele velden niet zichtbaar zijn en 

burgers niet meer zeuren.  

5) Dit punt is niet uitgebreid besproken.  



6) Door de voorbeelden en de manier waarop we onze ervaringen vertelden heeft ze wel een 

duidelijk beeld gekregen wat het voor ons doet. We hebben 2 persoonlijke brieven 

meegegeven, 1 van een bewoner uit Lhee die volgende week had willen gaan maar niet kan 

en 1 van Siemen waarin hij nog eens heel duidelijk op papier heeft gezet wat hem dwars zit.  

Verder hebben we nog genoemd  

a. Dat er steeds gekozen wordt voor het economisch belang van de bollensector,  
dat de provincie heel veel (subsidies) geld stopt in natuur en milieuprojecten. Maar de kern niet 
aanpakt en dat het daardoor dweilen met de kraan open is. 

b. Dat het zuur is voor de mensen in Drenthe die niet bij een Natura 2000 gebied wonen en 
daardoor de Wet natuurbescherming niet kunnen gebruiken om de situatie te veranderen.  

 
Jetta vond wel dat we het tij mee hadden. Ze bedoelde daarmee dat er wereldwijd op klimaat gebied 
zoveel aan de hand is dat er wel iets moet gebeuren. Dat klinkt cynisch, maar zo bedoelde ze het 
niet.  
 
Bij haar vertrek hebben we nog even gevraagd, hoe de Gedeputeerde Staten (leden) tegenover haar 
initiatief om met groepen en mensen te praten staan. Ze vertelde dat ze het goed vinden dat ze de 
gesprekken voert en terugkoppelt. Dat het dus vooral om de communicatie gaat. Maar ze erkende 
ook dat de groep qua politieke standpunten op een aantal kwesties ver uit elkaar liggen. (PvdA/ GL/ 
CDA/ VVD en CU) 
Zelf denkt ze dat  de Ruimtelijke ordening (de inrichting van de provincie) heel belangrijk wordt en 
dat daar alle ingewikkelde kwesties – zonneweiden/ windmolens enz. - een (andere) plaats moeten 
krijgen. We hebben nog meegegeven dat de boeren zeggen dat ze voor het voedsel zorgen. En dat ze 
op die manier ook naar prioriteiten kan kijken. Voedsel boven bollen. We hebben zelfs alternatieve 
teeltgewassen genoemd die op de essen zouden kunnen.  
 
Haar lijstje wat ze mee terug neemt om iets mee te doen: 
Luisteren en terugkoppelen aan de Provinciale Staten ( en het college van Gedeputeerde Staten)  
Ruimtelijke ordening en inrichting van het landschap 
Onderzoeken of er iets kan veranderen bij het CTGB met de toelating van middelen 
Inzetten op reductie van middelen.  
 
 




