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Provinciale Staten

Natuurgebied Holtingeveld en omstreken deel 2 

Beste Kamerleden, leC!lenl)r ovinciale state•, gemeenteraden en bestuursleden. 

Dat een bestuurlijke chaos de maatstaf is van de beschaving die het gecreëerd heeft blijkt hier in Nederland maar 

weer iets te vaak. Ook het onderstaande bericht wat ik 11 Oktober jl aan alle betrokken partijen heb gestuurd lijkt 

niet zo moeilijk. Het is misschien wel de meest eenvoudige stap in het komen naar het terug dringen van C02 en 

fijnstof. een eenvoudige stap naar het beschermen van het kleine stukje natuur van Nederland. Geen 

gecompliceerde wetgeving of juridische afwerking. Geen maatregel die zoveel steun van de Nederlandse bevolking 

zal hebben en voor de groep teleurgestelde verwende natuur criminelen makkelijk te verantwoorden. 
Gewoon niet meer toestaan. Geen vergunning afgeven! 

Maar u begrijpt dat dit niet zo eenvoudig is als het lijkt. Als u denkt dat 1 van de betrokken partijen ( behalve een 

auto replay of doorverwijzing) heeft gereageerd bent u waarschijnlijk lid van dezelfde golfclub maar ik moet u dan 

helaas teleurstellen dat niet 1 van de gesubsidieerde transparante (semi) overheidsinstellingen de moeite heeft 

genomen te vertellen dat hun vakantie door de lokale organisator van 4x4 wordt gesponsord of dat het neefje van 

de wethouder een goede motorcrosser is en hij deze ontwikkeling niet in de weg wil staan. 

Er moet immers een gegronde reden zijn om geen daadkracht te tonen en dit te blijven toestaan. Ik wil namelijk niet 

horen dat, wij burgers/leden, voor incapabele bestuurders hebben gekozen en dat de hoog opgeleide en goed 

betaalde bestuurders hier met verkeerde motieven zijn aangesteld. 

Ik hoop dat u, of 1 van u collega's, of vanuit u netwerk, of door aan de minister te vragen, of (als u het weet) aan de 

verantwoordelijke kan vragen en dan met een antwoord kan komen waarom iemand het goed vind dat er een 

"sport" beoefend wordt in (nabijheid van) een natuurgebied met voertuigen die vervuilend zijn, lawaai maken, 

roken, stinken en op slaolie van de Aldi rijden? 

De vraag is toch niet zo moeilijk? Nu het antwoord nog ...... 

Beste lezer 

Misschien heeft u het ook wel eens. Zo'n moment�at er iets in u omgeving gebeurt 

en u toch denk: "wie bedenkt dit" "waar zijn die verantwoordelijke managers?" en 

"welke democratisch gekozen bestuurslid of aangestelde manager krijgt hier geld 

voor?" 

Waar heb ik het over. Het natuurgebied Havelteberg/Holtingeveld. bekend om zijn 

hunebedden, heideterrein, schaapskooi, wandelroute en militairoefenterrein. 

Het militair geweld is dan nog te verantwoorden als een noodzakelijk kwaad, waar 

ik moet toegeven dat defensie een goed beheerder lijkt te willen zijn voor de 

beperkte natuurgebieden die Nederland rijk is. 

Toch kijk je verbaasd als je (bijvoorbeeld het weekend van 2 september maar ook 

afgelopen weekend van 6 oktober) met je sportschoenen aan de kant moet voor 
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brommers en motoren die het Havelte-terrein gebruiken als een crossterrein en met 

motorvoertuigen, die in de meeste steden al niet meer toegestaan zijn, een stank 

van uitlaatgassen en rubber nalaten. Ik zou u hiervoor echt een keer willen 

uitnodigen om op internet informatie, filmpjes en fragmenten op te zoeken die, 

helaas zonder geur, u een idee kunnen geven van de omstandigheden die daar aan 

te treffen zijn. Het is echt onbegrijpelijk dat dergelijke rokende, stinkende en 

lawaaimakend motorgeweld anno 2018 nog in Nederlandse natuurgebieden aan te 

treffen zijn. 

Dan hebben we het nog niet eens over de vorm van dierenmishandeling die de 

oostvaardersplassen doen verbleken. Van gestresde reeën in havelteberg die 

moeten vluchten tot de geplette adders en ringslangetjes. 

De tegenstelling wordt nog groter als je aan de andere kant een advertentie ziet van 

een groene energielleverancier die verteld dat we moeten investeren in schone 

energie om de toekomst te redden en de normen te halen. Iets met C02 en Kyoto 

waar dezelfde overheid ook zijn handtekening onder gezet heeft. 

Ik kan op geen enkele manier uitleggen aan mijn kinderen dat wij een land hebben 

vol met hoog-opgeleide managers en bestuursleden in evident veel overheden, 

stichtingen, gemeenten, adviesbureau en commissies. Waar het belang van een 

handje vol motorcrossers (maar ook 4x4 rijders) prefereert boven een verantwoord 

beleid en behoud van flora en fauna. Dan heb ik het nog niet over het beeld wat een 

overheid uitdraagt door mee te werken aan dergelijke milieu vervuilende 

evenementen. 

Ja, zo denk je wel eens na over wat er in je omgeving gebeurt en zou je een 

hardloop, mountainbike of paard rij evenement wel vinden passen in deze

natuurlijke omgeving, wat nog een stuk gezonder blijkt te zijn ook, dan een dergelijk 

initiatief. 

Een grappig detail is overigens dat paarden in het gebied van Havelteberg, waar wel 

legervoertuigen en bovengenoemde motorsport activiteiten de natuur ernstig 

schade toebrengen, niet zijn toegestaan. 

Natuurlijk bestaan er van die twijfelachtige argumenten dat het geen flora 2000 

gebied is of dat er "gewoon" een vergunning voor aangevraagd kan worden. Maar 

dan denk ik altijd maar weer dat wij vertegenwoordigers in de politiek en 

organisaties hebben zitten die lange termijn en algemeen belang een hogere 

prioriteit geven dan een groep individuen die, als vrijetijdsbesteding dergelijke 

milieu verwoestende en overlast veroorzakende activiteiten er op na houden. 

Nu is mijn conclusie is dat ik hier persoonlijk weinig invloed op heb en afhankelijk 

ben van de tijdgeest dat dit achterhaalde concept van sport nog niet bij iedereen tot 

een overtuiging is binnen gekomen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat, het de 

bestuurders van nu, over een jaar of 15 kwalijk zal worden genomen dat zij wel de 

wetenschap hadden van het vervuilende karakter maar geen daadkracht hebben 

getoond om hier, of uit eigen functie of in samenwerking een eind aan gemaakt 

hebben. Helaas duurt dit te lang om op te wachten en zullen de verantwoordelijke 

inmiddels wel op andere functies zitten c.q. van een voorziening gebruik maken, 

hoop ik wel dat ik op deze wijze dit proces wat kan versnellen en te bewerkstellen 

dat er vanuit detentie, overheid en organisaties geen medewerking meer wordt 

verleend aan het realiseren van dit soort evenementen, zodat ik en mijn kinderen 

ook in het weekend kunnen genieten van het beetfe natuur wat Nederland nog rijk 

is. 

P.s. Nu heeft u misschien het hele relaas gelezen en vraagt zich af voor wie dit bedoeld is. Nou, u werkt voor een 

transparante en open instelling die werkt met info adressen en web-formulieren zodat contact met een 

verantwoordelijke bestuurder nagenoeg onmogelijk is of zelfs niet te achterhalen. Vandaar de vraag of u dit intern 

kan doorzetten en op deze manier bij een bestuurder op zijn beeldscherm zichtbaar kan maken. Mocht ik bij de 

verkeerde instantie mijn heil zoeken zou ik het op prijs stellen dit naar het juiste adres door te sturen.

Met vriendelijke groeten, 

Rob Grootjen

[Paginanummer] 




