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Provinciale Staten 
van de Provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen

Doldersum, 15 januari 2019
Onderwerp: Klachten tegen het handelen van de Gemeente Westerveld

Hoogedelgestrenge heer, mevrouw.

Door Westerveld op Glas BV is een overeenkomst met een aantal bewoners van de Gemeente 
Westerveld gesloten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

In het kader daarvan werd een gebouw geplaatst waarover ik bij Gedeputeerde Staten van uw 
provincie bezwaar aantekende. Een kopie van die brief gaat hierbij.

De gemeente Westerveld heeft de heer Van de Vegte, die mij via een e-mail op de hoogte stelde van het 
telefoongesprek van heden met de Gemeente Westerveld, laten weten dat het gebouw blijft staan. Wel 
wordt het groen geschilderd en voorzien van beplanting. Echter als dreigement, althans zo wordt het 
door mij opgevat, werd gesteld: “Mocht het in de verdere procedure nodig zijn dat het gebouwtje 
alsnog wordt verwijderd, dan zal Doldersum het zonder glasvezel moeten stellen”.

Mijn klachten zijn dat:
1. De Gemeente Westerveld door hun ondeskundig optreden onrechtmatig handelde en 

toestemming gaven tot het plaatsen van een gebouw terwijl daarvoor de wettelijke basis 
ontbreekt.

2. Zij treden in de contractuele verplichting tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk door 
Westerveld op Glas BV, door te dreigen met het niet aanleggen als het gebouw alsnog moet 
worden verwijderd.

3. De Gemeente Westerveld direct verantwoordelijk is voor alle commotie en problemen die zijn 
of nog kunnen ontstaan.

4. De Gemeente Westerveld alles heeft nagelaten waardoor, in goed overleg, een voor partijen 
acceptabele regeling tot stand zou kunnen komen.

Hoogachtend,

Een kopie van deze brief zond ik aan B&W van de gemeente Westerveld en aan de gemeenteraad.
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Doldersum, 7 januari 2019
Onderwerp: natura 2000 Nationaal Park Drents-Friese Woud

Hoogedelgestrenge heer, mevrouw.

Op 23 november werd in het kader van de aanleg van een glasvezelnetwerk een gebouw geplaatst aan 
de Huenderweg, een verbindingsweg tussen Doldersum en Wateren, midden in het natura 2000 gebied 
van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Protest van mij en andere bewoners bij Westerveld op Glas BV, onder wiens verantwoordelijkheid de 
aanleg van het glasvezelnet wordt uitgevoerd, resulteerden in het antwoord dat zij toestemming 
hebben van de gemeente Westerveld en wij ons maar met hen moeten verstaan.

Toen mij duidelijk werd dat een omgevingsvergunning ontbrak wees ik de gemeente Westerveld op de 
verplichting tot gebruik daarvan. De gemeente Westerveld lijkt echter een eigen uitleg te hebben van 
geldende wetgeving.

Het is de gemeente Westerveld kennelijk ontgaan dat voor deze gebieden nog andere regels gelden.
Het geplaatste gebouw betekent een aanzienlijke aantasting van het gebied en is in strijd met de 
zorgplicht ten opzichte van een natura 2000 gebied. Voor zover mij bekend moet, bij het uitvoeren van 
een project bij u een vergunning, al dan niet ondersteunt door een omgevingsvergunning, worden 
aangevraagd. Gelet op de houding van de gemeente Westerveld vraag ik mij af of een dergelijke 
aanvraag u heeft bereikt.

Deze zaak knelt des te meer omdat zij ook in strijd is met de structuurvisie van de gemeente 
Westerveld, waaruit ik citeer: “Onze ambitie hierbij is, dat het voor iedereen goed wonen, leven, 
werken, verblijven en ontspannen is, in een aantrekkelijk gebied, waar eenieder handelt met respect 
voor de identiteit en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden” Ik neem niet aan dat na het 
opstellen van deze visie ineens een andere interpretatie van waarden is gaan gelden.

Gezien het voorgaande verzoek ik u de gemeente Westerveld te wijzen op de, door mij veronderstelde, 
overtreding en haar te verplichten deze te beëindigen.

Hoogachtend,

Een kopie van deze brief zond ik aan B&W van de gemeente Westerveld en aan de gemeenteraad.




