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Dwingeloo, 9 december 2021 

 
 
Geachte mevrouw Klijnsma,  

 
 

 
Ondanks de vele gesprekken die de Commissaris van de Koning, mevrouw 
Klijnsma, heeft gevoerd met M=W en verschillende andere bewonersgroepen is 

het niet gelukt om een wezenlijke verandering aan te brengen in het tweede spoor 
van de Pilot voor de Bollenteelt in Westerveld. Dus blijft alles zoals het was: er 

wordt gestreefd naar betere communicatie tussen omwonenden en bollentelers, 
alsof communicatie iets kan oplossen. 

 
Terwijl de aanleiding voor het Ministerie van LNV voor deze Pilot was: de overlast 
die omwonenden ervaren van een zich alsmaar uitbreidende bollenteelt. In plaats 

van daar oplossingen voor te zoeken - zoals die in het rapport ‘Uitgesproken’ van 
Martha Buitenkamp en Marga Kool, worden samengevat in hun conclusie: de 

Overheid is aan zet! - kiest de Overheid, middels de CvdK opnieuw voor de 
doodlopende weg van proberen de communicatie tussen burger en teler te 
verbeteren.  

In de rapportage van de CvdK zien wij geen enkele aanzet tot een oplossing van 
de daar gesignaleerde problemen. De overheid blijkt niet de bereidheid te hebben 
met de burgers open in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen. De 

overheden geven bij voorbaat aan zich gebonden te voelen aan politieke 
afspraken1 om geen maatregelen te nemen. Ze geven aan dat ze geen 
mogelijkheden kunnen bieden om deze teelten middels ruimtelijke ordening te 

reguleren. Er zou geen draagvlak voor zijn in de landbouwsector. Die ruimtelijke 
instrumenten zijn er wel, - deels bevoegdheden, deels zelfs verplichtingen van de 

overheid – maar de overheid wil die niet nakomen.  

De rapportage van de CvdK is op dit moment duidelijk; de gezondheid van de 
inwoners en de aantasting van de natuur worden ondergeschikt gemaakt aan 

draagvlak in de landbouwsector.  

 

 
1 Coalitieakkoord Provincie Drenthe: De landbouwsector geven we de ruimte om zich 

toekomstgericht te ontwikkelen. Vanuit de provincie worden geen extra regels bovenop 

de landelijke regels opgelegd. 
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Maatschappelijk gezien is het beschamend dat zelfs na twintig jaar praten over dit 

dossier, het voor kan komen dat een teler er voor kiest om pioenrozen te kweken 
op nog geen 40-50 meter afstand van de lagere school in Diever.2 Ondanks de 

vele verzoeken van verontruste omwonenden doet de overheid geen enkele poging 
om deze teler op andere gedachten te brengen. Ook de bollensector zelf laat zich 
niet horen. Waarschijnlijk is hun standpunt dat wat er in Diever gebeurt volkomen 

legaal is, hoe verwerpelijk het moreel gezien ook is om de gezondheid van zulke 
jonge kinderen in gevaar te brengen. 

Daarom doen we een dringend beroep op de Commissaris van de Koning om een 

dialoog op gang te brengen tussen de overheid en de burgers, waaronder de telers, 
die uitgaat van de problematiek zoals geschetst in ‘Uitgesproken’.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Meten = Weten 
 
 

Rob Chrispijn 
voorzitter 
 

 
2 Afstand pioenrozenveld tot hek kinderopvang 38 meter, pioenrozenveld tot gevel school 

ca 50 meter. Gemeten met het geo datasysteem PDOK.  


