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A. van Unen

Aan de voorzitter, het college en raad van Westerveld
Postbus 50,
7970 AB Havelte

Geachte Voorzitter, College en beste Raadsleden,

Vorige week vonniste de rechtbank te Groningen milieudefensie Amsterdam afd. Westerveld 
in het gelijk tegen de Provincie Drenthe. Inzet was een handhavingsverzoek tegen een teler 
omtrent drainage aan een perceel naast het natura 2000 gebied het Holtingerveld in 
Westerveld. De Provincie Drenthe kon als verweerder niet met zekerheid garanderen 
dat deze activiteiten van de teler geen effect zou hebben op het Holtingerveld. De teler 
moet nu een NB vergunning aanvragen en vooraf aantonen dat bij activiteiten het geen 
schade toebrengt aan natuurgebied het Holtingerveld.

Een telkens terugkerende weg naar de rechtbank (ieder geval 2018) zo valt uit het vonnis op 
te maken. Milieudefensie heeft in een niet aflatende tempo bloementelers in de gemeente 
Westerveld al jarenlang op de korrel. Ontelbaar zijn de bijeenkomsten tussen telers, 
milieudefensie en de gemeente Westerveld die heeft geprobeerd te bemiddelen in deze 
partijen. (hoe vaak zou eens achterhaald moeten worden). Wat tot een bestuurscrisis en een 
aftredende wethouder heeft geleid.

Als toeschouwer in deze lange strijd van milieudefensie tegen teler is deze vonnis een 
breekpunt en dat merk je ook in de media. Wat dat betreft is het een succesvolle uitspraak 
van de rechter richt milieudefensie.

Ging het in de NB vergunningen om de stikstofuitstoot te beperken in de natuurgebieden nu 
tellen blijkbaar ineens ook andere (bij)zaken mee.
De uitspraak van de rechter is voor een groot deel gebaseerd op emotie. Ik zeg het even in 
eigen bewoordingen: “Ach eiseres ik ben u zo vaak tegengekomen in raadzalen u bent zo 
gepassioneerd in uw missie voorruit ik steun u”
Tekst uit het vonnis:
2.3.2. De rechtbank overweegt dat uit de feitelijke werkzaamheden blijkt dat eiseres 
zich in het bijzonder inzet ter behartiging van milieubelangen. Onder meer in de 
provincie Drenthe. Hiermee is naar het oordeel sprake van een voldoende concrete 
doelstelling, en werkzaamheden van de Vereniging.
Met andere woorden: de hardste schreeuwers worden gehoord?
Verbaasd dat een rechter zo voorbij gaat aan wet en regelgeving. Immers, zo valt uit het 
vonnis op te maken er zijn in de afgelopen jaren wel degelijk diverse onderzoeken en 
toetsingen gedaan door de teler.



In het Holtingerveld ligt een militair oefenterrein, recreatiebedrijven. Inwoners en
busladingen vol toeristen fietsen, mountainbiken, wandelen, laten hun hondjes uit,
kriskrassen door het Holtingerveld. Hebben we er iets op tegen? Nee natuurlijk niet, het is
niet bedoeld om er een glasplaat omheen te zetten en er alleen maar naar te kunnen kijken.
Zouden al die bovenstaande bewegingen en activiteiten het Holtingerveld het natura 2000
gebied kunnen schaden i.h.k.van de natuurwet? Ja dat kan.
Er is altijd economische activiteit ook in en langs Natura 2000 gebieden in dit geval het
Holtingerveld. Waarom dan toch die focus op die ene teler….omdat dat scoort?

Een zwijgende menigte houdt zich vaak stil waardoor tegengeluid ook niet altijd wordt
gehoord maar deze jacht van enkele mensen van milieudefensie op die specifieke teler gaat
veel te ver.

Laten we deze uitspraak even verder trekken naar de rest van de landbouw of straks de
huizenbouw. Toerisme? Ziet milieudefensie haar kans schoon in Westerveld? Drenthe en
landelijk? Mag straks elke burger, toerist, recreatiebedrijven, militaire oefenterreinen, winkels
in de buurt langs alle natura 2000 gebieden vooraf toetsen en onderzoeken? Omgekeerde
bewijslast. Bewijs maar dat natuur niet geschaad wordt….

Wordt het straks het nieuwe normaal dat alles via de rechter afgedwongen moet worden?
Als activisme normaal is/wordt? Dat wordt bij de rechtbank een drukke bedoening dan.

Westerveld bestaat voor een groot deel uit agrarisch oppervlakte. Op deze oppervlakte 
wordt gezaaid en geoogst met steeds meer oog voor wat maatschappelijk gevraagd wordt. 
Weidevogelbeheer met vrijwilligers, bloemrijke akkerranden en overhoekjes inzaaien, meer 
meters afstand bij bloementelers vanaf lands/water grenzen er is een nieuwe generatie 
jonge boeren die enthousiast en op verschillende wijze`s een bedrijf runnen. Dat is wat hun 
dagelijks bezighoud. Ze zijn er goed in. Maar de verhoudingen worden steeds groter 0.3% is 
agrarisch ondernemer. 99,7% burger. Dat levert spanning op. Op een agrarisch platteland is 
activiteit. Dat maakt het levendig en samen aantrekkelijk. Drenthe en Westerveld is meer 
dan alleen het walhalla van rust ruimte en natuur. Er moet nog een definitie bij. Er vindt 
productie plaats in al zn facetten. Ook dat moeten mensen begrijpen. Dat hoort er ook bij. Ik 
pleit voor veel meer bekendheid en PR wat betreft het landelijk gebied. Drents breed van 
burger tot boer-eten=weten. Met de missie en visie sturen naar een verbindend platteland. 
Niet continu met hijgende actiegroepen in de nek. Gebruik het voorbeeld van de 
recreatiesector (ter info: 10 fte werkzaam)! April ontving het recreatieschap van de 
gemeente Westerveld 100.000 euro en daar sta ik ook achter! Maar het staat in schril 
contrast met de post van 25.000 euro in de begroting van vandaag bestemd voor duurzame 
landbouw. Goede informatieverstrekking en PR vraagt om een professionele aanpak. Dat is 
in ieder geval in Westerveld broodnodig constateer ik.
LTO kan dat niet alleen en is net als de Recron belangenbehartiger en geen brede 
activiteiten motor. Mocht u het daar naar toe willen schuiven.
Ik doe hierbij met dit betoog een eerste aanzet.

Tegen de uitspraak van het vonnis kan binnen zes weken hoger beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het laatste woord zal er nog niet 
over gezegd zijn vermoed ik. Dank voor uw aandacht, een goede vergadering toegewenst!

Annie van Unen
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