
 

Secretariaat: Tolweg 18 
7991 TC Dwingeloo 

Tel: 0521 592297 
metenwetenwesterveld@gmail.com 

www.metenweten.com 
 
 

Meten = Weten | ANBI-RSIN: 860003796| KvK-nummer: 74720295 | IBAN NL17 TRIO 0379674610 

Aan: mevrouw Jetta Klijnsma, provincie Drenthe 
cc. Provinciale staten  
p.a. Statengriffie@drentsparlement.nl 
  `       
 
Westerveld, 4 oktober 2021  
 
 
Beste Jetta,  
 
Op 30 september 2021 ontving M=W de tussenrapportage over de gesprekken die zijn gevoerd met 
diverse partijen die betrokken zijn bij de bollenteelt in Drenthe. De inhoud geeft ons weinig hoop en 
vertrouwen dat er een oplossingsrichting komt voor de problemen die M=W met de bollenteelt 
ervaart.  
De voorstellen om de dialoog en de verbinding tussen alle betrokken partijen te verbeteren door met 
gesprekstafels te starten ervaren wij als een stap van acht jaar terug in de tijd, toen de Westerveldse 
‘lelie-wethouder’ Erik van Schelven een dialoog tot stand wilde brengen tussen telers en bezorgde 
burgers onder de naam ‘Platform lelieteelt’. Zelfs met ervaren mediation lukte dat niet. Partijen 
bleven lijnrecht tegenover elkaar staan omdat de belangen tegengesteld en, binnen de vigerende 
bestuurscultuur, onoverbrugbaar zijn. Het jarenlange praten en de vruchteloze overleggen waren 
uiteindelijk de aanleiding voor het ontstaan van M=W in 2018. We waren uitgepraat.  
 
De drie korte samenvattingen op pagina twee geven een indicatie waar het probleem zit. 
Uitgesproken concludeerde eerder al dat dialoog tussen telers en burgers geen oplossing kan bieden 
en de overheid aan zet is. Dit stuk concludeert opnieuw dat een nieuwe dialoog tussen telers en 
‘burgers’ nodig zou zijn waarmee het optreden van de overheid wéér buiten de discussie blijft.  
Nogmaals: het probleem ligt niet in de communicatie tussen teler en omwonenden. Het probleem zit 
in de toepassing van de bestaande wettelijke kaders om zowel de ruimtelijke problemen op te lossen 
als de natuur te beschermen. Overheden kiezen er bewust voor hun wettelijke plichten en 
mogelijkheden niet toe te passen, de problemen niet op te lossen en het een framing te geven als 
een probleem van de ‘burgers’.   
 
In de tussenrapportage wordt het Programma Duurzame Bollenteelt genoemd. Dit programma heeft 
andere doelen dan het oplossen van de problemen zoals gesignaleerd in Uitgesproken en nu 
nogmaals naar voren zijn gekomen. Dit programma is derhalve geen geschikt middel om deze 
problemen op te lossen. 
Wij beseffen dat de CdK in deze problematiek geen bestuursmacht heeft, maar verzoeken haar wel 
op basis van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de ogen te openen van de gedeputeerden 
om hen te doen inzien dat hun werkwijzen op de langere termijn onhoudbaar zijn en tot verdere 
maatschappelijke onrust leidt.   
Voor het oplossen van de problemen is nodig dat er een politieke omslag komt die leidt tot het 
bestuurlijk benutten van de wettelijke mogelijkheden en handhaven van de wettelijke bepalingen om 
omwonende burgers en natuur te beschermen. De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 
De overheid is aan zet.   
 
 
Vereniging Meten=Weten 
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