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Geachte leden van Provinciale Staten Drenthe,

Via deze brief willen wij, bewoners aan de Achterweg te Odoomerveen, kenbaar maken ontzet te zijn 
door de plannen om de theaterproductie Mammoet op het Schapenpark, zeer nabij de afslag Achterweg ■ 
Manrhowijk, te realiseren. Wij zijn fel tegen de beoogde locatie. Het idee om op deze locatie een 
theaterbak voor 1000 toeschouwers te bouwen vinden wij onbegrijpelijk.

Tot nu toe is ons bij herhaling kenbaar gemaakt dat de beoogde locatie in het Schapenpark in de 
oriënterende fase is. Dit door zowel de Stichting Pauperparadijs in de persoon van de heer Jansen, als 
ook door de heer Rijnberg, gebiedscoördinator Gemeente Borger-Odoorn tijdens en na de 
informatieavond op 18 juli j.1. in hotel De Stee in Odoorn.

Daarom willen wij -voordat de officiële procedures in gang treden en op advies van onze juridische 
adviseur- nu al aangeven dat wij alle mogelijke middelen zullen aanwenden om dit Mammoetproject op 
deze plek tegen te houden.

Bovendien ontvangen wij - met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur- graag een afschrift 
van alle beslissingen die reeds genomen zijn t.a.v. dit project. Dit geldt ook voor de onderzoeken 
waarvoor u opdracht heeft verleend, en die al hebben plaatsgevonden, momenteel plaats vinden of nog 
zullen plaats vinden. Graag ontvangen we de uitkomsten ervan, of de mogelijkheid om ze in te zien.

Binnenkort zal het officiële besluitvormingstraject starten. Wij willen u vragen de beoogde locatie te 
bezoeken voordat u zich een definitieve mening vormt over het project. Stel u bij dit bezoek de te 
bouwen theaterbak, de benodigde voorzieningen, en de impact op de omgeving voor en neem dit 
alstublieft mee in uw overwegingen.

• Een enorme theaterbak;
• Een verlichte parkeerplaats voor circa 600 auto's;
• Allerhande voorzieningen er omheen i.v.m. veiligheid, sanitair, commerciële activiteiten e.d.;
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Circa 1.200 extra verkeersbewegingen per avond, 2 jaat lang, 5 dagen in de week in de zomer

gedurende 12 weken. Dit staat nog los van de bewegingen die nodig zijn voor de op- en afbouw. Deee

zullen ook enkele maanden in beslag nemen.

De substantiële toename van geluid door verkeer en tiidens de uiwoering van de productie zelf door
muzlelç stemmen en applaus.

WiJ kunnen ons niet voorstellen daÇ vanuit een neutrale positie beschouwd, en met het oog op de

kernwaarden van het Cittaslow beleid van de gemeente Borger-Odoorn, deze stille en ongerepte natuur

een mogeliike locatie zou kunnen zijn voor een dergeliik langdurig megatheaterspektakel.

Wij hebben veel argumenten tegen deze locatie en we willen deze graag een keer met u bespreken.

Uiteraard het liefst op locatie. Alleen dan is onze ontsteltenis te begriipen.

Graag zien we uw react¡e binnen 3 weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

fBA en Ml Kimmanna

a

a

a Y. Ouwehand en P.C.Teune

f.A. van Olst

Van der Weide en Bakker
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F.l. Nowak en 8.0. Nowak van de l.oosdrecht

a AJ. Clasqutn en P.H. Zonderop

a M. Bouman

A.G.J.M. Loonen
P van Heerden

PRMvandeVooren, i
Voorzltter van de Stlchtlng "De Uilenhorst"
Vakantieverbllif voor gehandicapten.

a A. van de l(aa en A.W. van de Kaa-Hoefrnan
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