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8 november 2021 
 
Aan de leden van Provinciale Staten  
 
Beste leden van de Provinciale Staten, 
 
j.l. 28 oktober vond olv Staatsbosbeheer een debatavond plaats in hotel de 
Brink te Dwingeloo over het thema: hoe blijft het platteland in Zuid-West 
Drenthe aantrekkelijk.  
Een rijk gevulde avond met vele sprekers, muziek en rtv Drenthe etc. 
Helaas is deze avond mij totaal ontgaan. En velen met mij. De dag erna 
ontving ik berichten van (boeren) mensen wist jij dat deze avond gehouden 
werd? Nou nee... 
Gebieds-contactpersonen van Duurzame landbouw Drenthe ontvingen de 
uitnodiging op de desbetreffende avond bijvoorbeeld.   
Als het over het platteland gaat heb je het over degene die dat in bezit 
hebben en bewerken. Op zn minst heb je dat in het vizier en voer je een 
debat over het landelijk gebied gezamenlijk en betrek je de betreffende 
inwoners daar ook bij.  
Bij navraag Staatsbosbeheer hoe hierover gecommuniceerd is kreeg ik het 
antwoord, er zijn veel persberichten verstuurd. Geen uitnodigingen. Een lijst 
werd me toegestuurd met daarbij de opmerking dat er twijfel was of het wel 
opgenomen was in de Westervelder. 
In de Westervelder is echter niets vermeld over deze avond. Dat is het risico 
van persberichten.. 
Bij uitstek wel het blad waar de meeste inwoners geïnformeerd worden over 
hun omgeving als er belangrijke zaken te melden zijn. 
 
Er zijn wel uitnodigingen op persoonlijke titel o.a. naar raadsleden, Provinciale 
Statenleden verstuurd zo vernam ik.  
 
De vraag is of zo'n debatavond dan wel recht doet aan de uitkomst van dat 
debat.  
Ik denk het niet. En ws is hier ook niets meer aan te doen. Dus met enige 
twijfel schrijf ik deze brief... 
Maar mocht er in de toekomst uitspraken voorbij komen over dit debat en het 
gebied Zuid-West Drenthe is het goed te weten dat de communicatie hierover 
met inwoners en vooral gebruikers ervan niet correct is gegaan.   
 
Met vriendelijke groet, 

Annie van Unen  
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