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20 februari 2016 
 
 
 
 
College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
Leden van Provinciale Staten 
Postbus 122 
9400 AC   ASSEN 
 
Betreft: VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR  
 
Geachte leden van Gedeputeerde- en Provinciale  Staten van Drenthe, 
 
Onze vereniging is in 2007 opgericht en heeft in haar doelstelling het behouden van rust, 
ruimte, natuur, mooie woon- en leefomgeving in en om de dorpen van de gemeente Noordenveld 
en het tegengaan van aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de 
gemeente Noordenveld door onder meer grootschalige woningbouw, zoals destijds was opgeno-

men in de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek–Roden (IGS), binnen de samenwerking in 
de Regio Groningen–Assen (RGA).  
 
Inmiddels zijn die plannen grotendeels achterhaald en heeft de RGA haar doelstellingen aan-
gepast aan de ontwikkelingen. Toch heeft de gemeente Noordenveld nog steeds plannen om 
een nog bestaande es, het Oosterveld in Norg, gereed te maken voor grootschalige woning-
bouw. En dit op basis van een concept structuurplan van de gemeente Norg uit 1994, 
waarop in 2005 een gedeeltelijk bestemmingsplan door de huidige gemeente Noordenveld 
werd vastgesteld voor de ontwikkeling van 15 woningen in de vrije sector. Dit zou een defini-
tieve aantasting zijn van een bestaande cultuurhistorisch waardevolle es, waarbij wij ons af-
vragen in hoeverre hierbij financieel gebruik wordt gemaakt van het vrijmaken van gelden die 
oorspronkelijk bedoeld waren voor de sociale huisvesting.  
 
Wij hebben hierover een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Noordenveld, dat wij als 
bijlage bij dit verzoek voegen. 
 
Omdat de woningbouwplanning onderdeel is van de regionale samenwerking binnen de 
RGA, hebben wij een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten van Drenthe. 
 
Op 8 mei 2013 is in de Statencommissie Omgevingsbeleid gesproken over de Brief van het 
college van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2013: Afstemming regionale 
woningbouwontwikkeling. 
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In de samenvatting reacties van de fracties is opgenomen:  
 

De fracties hebben vragen bij de prognoses die worden gehanteerd en vragen zich af 
of het misschien niet te positief is geformuleerd ook al is het nu gebaseerd op de 
prognose van 2012 i.p.v. 2010. Verder wordt gevraagd hoe de provincie gaat monito-
ren en of de ontwikkelingen in de zorg ook zijn meegenomen. Regio’s hebben be-
hoefte aan betaalbare en levensloopbestendige woningen. Voor jongeren ook belang-
rijk dat er betaalbare woningen zijn.  

 
De fracties willen ook graag een overzicht naar de staten welke plannen definitief ge-
schrapt gaan worden.  

 
PvdA: wil graag een overzicht van de prognoses vanaf 1980/1990 wat was de prog-
nose en wat is daadwerkelijk gerealiseerd. 

 
De reactie van het college van GS wordt op hoofdlijnen als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: De visie gaat niet om het formele RO instrumentarium. In 
de afgelopen jaren teveel bestemmingscapaciteit al formeel vastgelegd daarom nu 
afstemming met de partijen. 
In de prognoses is uitgaan van grote getallen en achteraf blijkt dat het niet gehaald 
wordt. Vorige staten hebben in 2010 mede prognoses vastgesteld in de omgevingsvi-
sie maar nu stagneert de bevolkingsgroei en de woningbouw. De komende periode is 
het van belang de feitelijkheid te monitoren. 

 
De voorzitter concludeert: 
Toezegging van gedeputeerde Munniksma: Er wordt een actuele stand van zaken 
aangeleverd door het college over projecten van coöperaties die wel en niet door-
gaan. 
Bij de prognoses is uitgegaan van een sombere situatie, gemeenten zijn in veel ge-
vallen overgegaan tot afwaardering. Belangrijk punt is dat wordt gezorgd voor kwali-
teit van de inbreidingslocaties. Remmingen in uitbreidingen in de kern. Bij bestem-
mingsplannen ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. 

 
Toezegging van gedeputeerde Munniksma: De commissie krijgt een overzicht van de 
prognoses versus de realiteit.  

 
In de laatste stand van zaken over de regionale afstemming van woningbouwplannen door 
middel van de zogenaamde planninglijsten t.b.v. vaststelling door de stuurgroep RGA  d.d. 
20 december 2012 is voor Oosterveld fase 1 vrije kavels een totaal aantal woningen opgeno-
men van 15 en in de volgende fases 2, 4 en 3 respectievelijk 60, 60 en 90, totaal dus 235 op-
genomen. Alleen voor fase 1 geldt op dit moment een bestemmingsplan, hoewel ouder dan 
10 jaar. 
 
Aangezien recent de discussie in Noordenveld opnieuw is gestart over een mogelijke gedeel-
telijke ontwikkeling van het Oosterveld (fase1) in Norg, doen wij met een beroep op de Wet 
Openbaarheid van Bestuur volgende verzoeken aan uw college: 
 

1. Een afschrift van de destijds toezegde actuele stand van zaken aangeleverd door het 
college over projecten van coöperaties die wel en niet doorgaan, voor wat betreft het 
deel dat betrekking heeft op de gemeente Noordenveld  
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2. Een afschrift van het overzicht destijds van de prognoses versus de realiteit, voor wat 
betreft het deel dat betrekking heeft op de gemeente Noordenveld  

 
In eerder benoemde afstemming regionale woningbouwontwikkeling is ook opgenomen: 
 

Hoe strak gaan we om met de herziening van de bestemmingsplannen na 10 jaar. Nu 
verplichting na 10 jaar te herzien maar gebeurde niet altijd nu zijn er ontwikkelingen 
om het wel te doen. 

 
In 2015 is een groot onafhankelijk woningmarktonderzoek door het Bureau Companen  ver-
richt. De belangrijkste conclusies van dit woningmarktonderzoek voor Noordenveld zijn dat 
de bevolking nauwelijks meer zal groeien en na 2015 zelfs zal afnemen. Vooral de op korte 
afstand van de stad Groningen gelegen kernen zullen van (terugkomende) inwoners (gezin-
nen met kinderen) kunnen profiteren. Voor Noordenveld is dat met name de kern Peize die  
op gemakkelijke fietsafstand van Groningen ligt. Roden kan hier nog enigszins van profiteren 
maar verder weg gelegen kernen als Norg nauwelijks 
 

3. Klopt het dat zowel door Provincie als RGA is afgesproken dat in het kader van de 
woningbouwplanning alleen bestaande bestemmingsplannen worden meegenomen 
en de voorkeur is uitgesproken voor kwaliteit van inbreidingslocaties zoals door de 
heer Munniksma in 2013 verwoord? 

4. Is het college met ons van mening dat gezien de ontwikkelingen en de overschrijding 
van de termijn van 10 jaar een herziening van een (gedeeltelijk) bestemmingsplan, 
hoewel mogelijk niet meer wettelijk verplicht, overwogen zou moeten worden? 

 
Indien u voor de volledige afhandeling van dit WOB verzoek dit door moet sturen naar an-
dere bestuursorganen of instanties, bijvoorbeeld het bestuur van de RGA, wordt een schrifte-
lijke kopie hiervan op prijs gesteld. 
 
Gaarne ontvangen wij de gevraagde WOB documenten en antwoorden op de vragen, even-
tueel gedeeltelijk - voordat een mogelijke bebouwing aan de raad van Noordenveld zal wor-
den voorgelegd - en in elk geval  binnen de wettelijke termijnen. Volgens een mededeling 
van de heer Kosters, wethouder in Noordenveld zou besluitvorming door de raad in april 
(commissie 23 maart) 2016 plaats moeten vinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging Groen Noordenveld 

 
J. Kasper, Voorzitter 
 
 
Bijlage:  WOB verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de ge-

meente Noordenveld. 
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20 februari 2016 
 
 
 
 
Gemeente Noordenveld  
Raadhuisstraat 1 
9301 AA   RODEN 
 
Betreft:  VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR INZAKE KOSTEN EN  

ONTWIKKELING VAN DE ES OOSTERVELD TE NORG 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad, 
 
Uit uitspraken van wethouder H. Kosters blijkt dat Noordenveld nog steeds plannen heeft om 
een nog bestaande es, het Oosterveld in Norg, gereed te maken voor grootschalige woning-
bouw. En dit op basis van een concept structuurplan van de gemeente Norg uit 1994, 
waarop in 2005 een gedeeltelijk bestemmingsplan door de huidige gemeente Noordenveld 
werd vastgesteld voor de ontwikkeling van 15 woningen in de vrije sector. Dit zou een defini-
tieve aantasting zijn van een bestaande cultuurhistorisch waardevolle es, waarbij wij ons af-
vragen in hoeverre hierbij financieel gebruik wordt gemaakt van het vrijmaken van gelden die 
oorspronkelijk bedoeld waren voor de sociale huisvesting.  
 
In 2015 is een groot onafhankelijk woningmarktonderzoek door het Bureau Companen  ver-
richt. De belangrijkste conclusies van dit woningmarktonderzoek voor Noordenveld zijn dat 
de bevolking nauwelijks meer zal groeien en na 2015 zelfs zal afnemen. Vooral de op korte 
afstand van de stad Groningen gelegen kernen zullen van (terugkomende) inwoners (gezin-
nen met kinderen) kunnen profiteren. Voor Noordenveld is dat met name de kern Peize die  
op gemakkelijke fietsafstand van Groningen ligt. Roden kan hier nog enigszins van profiteren 
maar verder weg gelegen kernen als Norg nauwelijks 
 
Daarom doen wij met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur een verzoek met 
betrekking tot het bovengenoemde onderwerp om toezending van een afschrift van de vol-
gende documenten: 
 

1. De totale kosten (inzet FTE, inzet van externe adviseurs, grondkosten, uitvoering en-
quête drukkosten, kopieerkosten, etc.) die gemoeid zijn met het ontwikkelen van 
plannen voor een mogelijk bebouwen van het Oosterveld. 

2. Overzicht van de afgeboekte bedragen op de kostprijs van Oosterveld. 
3. Overzicht van de activiteiten sinds 2010, gedaan om de behoefte aan woningen op 

het Oosterveld te peilen. 
4. Overzicht van de rapporten die hierover zijn uitgebracht. 
5. Hoeveel bedraagt de totaal uitbetaalde planschade? 
6. Wordt deze planschade verhaald op de ontwikkelaar van fase 1 waarover gesproken 

wordt? 
7. Zo nee is deze planschade opgenomen in de onder 1 gevraagde toelichting? 
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Onze vereniging heeft in 2012 bezwaar gemaakt tegen het raadsvoorstel om € 1.375.000 
over te maken aan Actium, waarvan € 450.000 specifiek voor de ontwikkeling van sociale 
woningbouw op het Oosterveld in Norg. In uw reactie op ons bezwaar heeft u gesteld:  
 

Het bovenstaande overzicht bevestigt dat u terecht vraagtekens plaatst bij het in de 
eerste alinea genoemde over te maken saldo in de programmabegroting 2013. De 
formulering dat "€ 1.375.500 wordt overgemaakt naar Actium" is slechts ten dele juist. 
De feiten zijn dat door de raad voor Actium een aanzienlijk kleiner krediet van 
€ 500.000 beschikbaar is gesteld (de 2 ton plus 3 ton in genoemde uitsplitsing). De 
formulering dat “€ 1.375.500 in overleg met Actium wordt besteed" zou een betere 
weergave zijn van het raadsbesluit. 

 
Bij raadsbesluit van 14 januari 2015 is het beslag op de reserve (onderdeel Brinkhofweide uit 
de Packagedeal met Actium) opgeheven. De reserve volkshuisvesting heeft bij raadsbesluit 
een gewijzigde bestemming gekregen en is vernoemd tot ‘reserve sociale huisvesting Norg’ 
De reserve sociale huisvesting Norg bedraagt eind 2014 € 1.229.000. 
 
Uit een reactie van wethouder Kosters in “de Krant”, maken wij op dat er nu sprake is van 
een mogelijke realisering van maximaal 20 duurdere koopwoningen door Heijmans. 
 

8. Is het bedrag van € 450.000 inderdaad niet uitbetaald aan Actium? 
9. Zo nee, is dit bedrag nog steeds bedoeld voor de ontwikkeling van sociale woning-

bouw door Actium, conform het raadsbesluit destijds en dus niet voor de ontwikkeling 
van fase 1? 

10. Is de reserve volkshuisvesting nog steeds bedoeld voor het ontwikkelen van sociale 
woningbouw in Norg en dus niet voor de ontwikkeling van fase 1? 

11. Is Actium nog steeds betrokken bij de mogelijke ontwikkeling van woningbouw op het 
Oosterveld?  

 
In de jaarrekening over 2014 is een bedrag opgenomen van € 1,7 miljoen voor niet in exploi-
tatie genomen gronden.  
 

12. Hoeveel van dit bedrag is toegewezen aan het bestemmingsplan voor de ontwikke-
ling van bedoelde duurdere koopwoningen door Heijmans? 

13. Hoeveel van dit bedrag is bedoeld voor de mogelijk toekomstige ontwikkeling van een 
bestemmingsplan voor het overige deel van het Oosterveld? 
 

In de laatste stand van zaken over de regionale afstemming van woningbouwplannen door 
middel van de zogenaamde planninglijsten t.b.v. vaststelling door de Stuurgroep (van de Re-
giovisie Groningen–Assen) d.d. 20 december 2012, is voor Oosterveld fase 1 vrije kavels 
een totaal aantal woningen opgenomen van 15 en in de volgende fases 2, 4 en 3 respectie-
velijk 60, 60 en 90, totaal dus 235 opgenomen. Alleen voor fase 1 geldt op dit moment een 
bestemmingsplan, hoewel ouder dan 10 jaar. 
 

14. Klopt het dat zowel door Provincie als Regiovisie is afgesproken dat in het kader van 
de woningbouwplanning alleen meegenomen worden bestaande  bestemmingsplan-
nen en de voorkeur is uitgesproken voor kwaliteit van inbreidingslocaties. 

15. Is het college met ons van mening dat gezien de ontwikkelingen en de overschrijding 
van de termijn van 10 jaar een herziening van het gedeeltelijke bestemmingsplan, 
hoewel mogelijk niet meer wettelijk verplicht, overwogen zou moeten worden? 
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In het gemeentelijke woonplan van april 2000 werd indicatief aangegeven dat de gemeente 
stelt dat er in Norg ruimte is voor de bouw van 305 woningen, waarvan 220 in het Ooster-
veld. 
 

16. Hoeveel van die 85 andere woningen zijn inmiddels in Norg gerealiseerd? 
 
Indien u voor de volledige afhandeling van dit WOB-verzoek dit door moet sturen naar an-
dere bestuursorganen of instanties, bijvoorbeeld het bestuur van de Regiovisie, wordt een 
schriftelijke kopie hiervan op prijs gesteld. 
 
Gaarne ontvangen wij de gevraagde WOB documenten en antwoorden op de vragen 
voordat een mogelijke bebouwing aan de raad van Noordenveld zal worden voorge-
legd en in elk geval  binnen de wettelijke termijnen.  
 
Aangezien wij over dit onderwerp eveneens aan Gedeputeerde Staten van Drenthe een 
WOB verzoek hebben gericht, hebben wij een afschrift van dit schrijven aan hen gestuurd, 
zoals wij een kopie van het schrijven aan GS aan dit verzoek hebben toegevoegd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging Groen Noordenveld 
 

 
J. Kasper, Voorzitter  
 
 
 
 
 
Bijlage: WOB verzoek aan GS van Drenthe 
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