
Zowel per mail 30-5-2022, als aangetekend verzonden 30-5-2022. 

Bijlage: Kaart bestemmingplan 2014 en verschil 2022 

  Ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 

 

Provinciale Staten van de Provincie Drenthe 

postbus 122 

9400AC Assen 

Nieuweroord 30-5-2022 

 

Geachte Provinciale Staten van de provincie Drenthe 

     Commissaris van de Koning & Gedeputeerde Staten. 

 

Tot mijn grote verbazing bleek dat rondom Nieuw Balinge er op 12 april 2020 een Ontwerpbesluit 

NNN kaart 2022 ter inzage heeft gelegen. Van deze ter inzage van Ontwerpplan ben ik niet op de 

juiste wijze door u in kennis gesteld. Ik heb landbouwgronden in dit gebied liggen, en u hebt zowel 

Pachter, als Verpachter, niet van deze ter inzage in kennis gesteld. De gemeente Midden Drenthe 

heeft jaren geleden besloten om in ons buitengebied geen huis-aan-huis blad meer te versturen 

waarin de aankondiging van bestemmingsplanwijzigingen of ontwerpbesluiten gepubliceerd worden. 

Ook heeft u verzuimd de omwonenden en zelfs eigenaren, huurders, pachters en verpachters van de 

te wijzigen landbouwgronden per (aangetekende) brief van voorgenomen Ontwerpbesluit in kennis 

te stellen. En dat niet alleen bij deze inzage, maar ook van de vorige van 2020. 

Om op de hoogte te blijven van evt. ter inzage liggende bestemmingsplanwijzigingen, raadpleeg ik nu 

met regelmaat https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt om op de hoogte te blijven van 

evt. wijzigingen die voor mij privé en/of bedrijf gevolgen kunnen hebben. U hebt ook verzuimd de ter 

inzage ligging van dit ontwerpbesluit NNN kaart 2022 via deze www.overheid.nl site kenbaar te 

maken. 

 

Kortom u heeft niet voldaan aan de verplichting om boeren en burgers op een deugdelijke wijze 

hiervan in kennis te stellen en de mogelijkheid te bieden om hun zienswijze in te dienen. 

Er zit weinig anders op dan de Ontwerpbesluit NNN kaart 2022 opnieuw ter inzage te leggen met 

volledige ter inzage periode. En een iedere belanghebbende hiervan op deugdelijke wijze van in 

kennis te stellen.  

 

In het nu gepubliceerde NNN-kaart ligt ook een perceel ASR pachtgrond waar ik pachter van ben.  

kadastraal Westerbork P 1034, groot 4.63.90 ha. De afgelopen 1,5 jaar hebben we veel mailcontact 

over stikstofbeleid gehad. En tevens heb ik ter sprake gebracht dat een pachtperceel 

akkerbouwgrond van mij al 30 jaar lang binnen “Plan Goudplevier” en nu binnen N2000 gebied ligt, 

en dat in al die jaren u nog nooit actief, hebt mee willen werken tot aankoop voor 

natuurontwikkeling van dit perceel. In mijn laatste mail aan Gedeputeerde Staten heb ik dan ook 

kenbaar gemaakt, dat ik uw houding volstrekt niet begrijp, maar dat ik het prima vind als u het 

perceel niet wens aan te wenden. U wilt het kennelijk gangbare landbouwgrond laten, prima toch, 

dan laten we dat zo. Het is al 75 jaar lang een perfect perceel goede landbouwgrond, en dat kan 

immers ook prima zo blijven. Zeker met de mondiale voedselcrisis in het verschiet, steun ik deze 

gedachte dan ook van harte. 

Ik heb Gedeputeerde Staten dan ook verzocht het betreffende perceel te onttrekken aan N2000 en 

daarmee NNN. Het behoort als “eeuwigdurende gangbare landbouwgrond” in alle huidige besluiten 

gewijzigd te worden.  Maar u hebt aangegeven nog niet actief mee te willen werken aan de wijziging 

https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


naar de huidige praktijk landbouwgrond. En zich niet in te zetten om de Praktijksituatie 

“landbouwkundige status” in bestemmingsplan/Omgevingsverordening op te nemen. 

Het blijkt nu dat op het moment dat u met “het ontwerp nieuwe NNN”  bezig was De onttrekking aan 

N2000, en NNN van deze landbouwgrond had zo prima in het Ontwerpbesluit van april 2022 mee 

genomen kunnen worden. Er is immers reden genoeg om dit perceel te behouden als 

landbouwgrond.  

En er blijkt ook nog eens géén ènkel stikstofgevoelig plantje voor te komen op mijn perceel. Aldus de 

vegetatiekaart 2008 die aan GeoPortaal en AERIUS ten grondslag ligt. 

Met enige trots kan ik zeggen: ‘Mijn suikerbieten staan er weer brandschoon bij’, de laatste 

aardappelopslagplanten voelen nu een bepaalde chemie, waardoor er straks alleen nog suikerbieten 

groeien, die zowel Nox als Co2 omzetten in waardevolle stoffen. Verder blijken er volgens de 

vegetatiekartering 2008 dat dit perceel geen enkele stikstofgevoelig plantje groeit, en dat geeft dus 

de mogelijkheid om dit perceel landbouwgrond, te onttrekking aan N2000 en NNN. En u kon dit nu in 

alle beleidsnota’s prima doorvoeren. 

Maar nee, u gaat op gluiperige wijze nogmaals een ontwerp NNN ter inzage leggen zonder 

grondeigenaren en pachters hiervan in kennis te stellen. Dit is uw verbijsterende strategie. 

 

Als dit het enige maar was. Maar de gemeente Midden Drenthe hanteerde dezelfde geveinsde 

tactiek. Zij hebben op 4 februari 2022 een “Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe” ter inzage 

gelegd. En u raad het al, ook gemeente Midden Drenthe heeft er voor gekozen, om eigenaren en 

pachters van de bewuste gronden niet in kennis te stellen. Niet alleen mijn pachtgrond hadden ze 

even op een geveinsde wijze gewijzigd van Landbouwgrond in Natuur, maar ook vele andere 

landbouwpercelen in dit gebied zijn op dezelfde wijze gewijzigd zonder dat eigenaren en pachters in 

kennis zijn gesteld, en deze landbouwpercelen zijn nu allemaal ineens Natuur geworden. 

En niet alleen landbouwgronden. Ook het ASR productiebos is maar even  in Natuur gewijzigd. 

Op deze wijze heeft de Gemeente Midden Drenthe nu als ruim 15 Ha grond van belegger ASR 

de status gedegradeerd in Natuur. Zonder dat daar met de eigenaar ASR überhaupt overgesproken 

is, en ASR er dus niets vanaf wist. En er blijkt ook nog eens, géén enkele onderbouwing voor te zijn. 

Wie of welke instantie deze wijziging überhaupt heeft aangevraagd is mij een raadsel.  

Ja, in Drenthe is je onroerend goed helaas niet meer veilig. 

 

De bestemming van mijn perceel is dus vermoedelijk te kwader trouw gewijzigd van 

“EnkeleBestemming  Agrarisch met waarden -1” in “Enkelebestemming Natuur”. Dit is een enorme 

beperking. 

 

Bij Agrarisch met waarden, is er naast gangbare landbouw, meer mogelijk. 

Volgens de begrippenlijst is er een keuze aan mogelijkheden om te ondernemen. Zo is een mini-

camping of kampeerplaats mogelijk zijn. 

Maar ook denk ik er overna om, samen met ASR er een Akker-Begraafplaats te gaan exploiteren.  

Een prachtige omgeving rondom in de natuur, om je geliefde te begraven tussen graan, 

korenbloemen en klaprozen met eeuwige grafrust. De belangstelling naar dergelijke begraafplaats 

met een gedenksteen of zerk is enorm, en is uniek in Nederland. 

U kan zelf eenvoudig uitrekenen wat omzetschade voor de planschade zal zijn bij 4500 graven voor 

een prijs van minimaal 4000 euro.  

Ik verwacht dat u zich wel realiseert als u de bestemming niet terug draait naar “Enkelebestemming 

Agrarisch met waarden-1”, dat ik, samen met ASR een planschade bij u zal gaan indienen. Aan u de 

keuze.  



 

 

En na even doorzoeken blijkt dat ook “Ontwerp Omgevingsverorderning Drenthe 2022”  NIET op 

overheid.nl gepubliceerd te zijn. Via een achterdeurtje op ruimtelijkeplannen.nl ben ik hier bij toeval 

achter gekomen. 

Vanaf 14 april 2022 hebt u Ontwerp Omgevingsverorderning Drenthe 2022 ter inzage liggen. Ook 

hier ben ik, of mijn verpachter niet van in kennis gesteld. 

En Ja, als je “Hoge Bescherming” aan vinkt, dan zijn ook een groot deel van mijn pachtpercelen plots 

als “hoge bescherming” ingedeeld. En niet alleen van mij, maar ook van mijn buurman akkerbouwer, 

en een perceelproductiebos van ASR, zijn op genieperige wijze toegevoegd. Wat is uw motivatie om 

dit te doen zonder de grondeigenaren en pachters hiervan in te lichten?  

En wat is überhaupt de onderbouwing om deze gebieden als “hoge Bescherming” in te delen?  

Is hier echt deugdelijke onderbouwing voor, of is uw medewerker gigantisch uitgeschoten met de 

markeerstift? 

 

Beste Gedupeerde Staten, Als ik de strategie van gemeente en provincie naast elkaar leg zie ik een 

patroon van onteigening van rechten van eigenaren en pachters van landbouw- en bosgronden, 

zonder dat u de eigenaren, of omwonenden hiervan in kennis stelt. 

U hebt al een heel dossier met dwalingen in het Stikstofbeleid van mij ontvangen. En vervolgens gaat 

u verder met deze vorm van landjepik. U hebt hiermee u zelf, flink in de nesten gewerkt.  

 

 

Minister v/d Wal van Stikstof en Natuur, antwoorde afgelopen week nog op kamervragen. 25-5-2022  

 

Beantwoording feitelijke vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, 

water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid.dd 25-5-2022 

 

Vraag 13 over de vrijwilligheid van aankoop landbouwgronden. Antwoordt Minister. v/d Wal: 

 

“Dit beoordeel ik in 2023. Vervolgens gaat het om de monitoring van de voortgang van de 

voorbereiding en uitvoering van maatregelen die in het gebiedsplan zijn genoemd. Ik zal (in 

samenwerking met de provincies) een escalatiemechanisme opstellen waarin ik verduidelijk 

wanneer en op welke manier ik ingrijp, als dreigt dat noodzakelijke resultaten niet worden 

gehaald” aldus Christianne van der Wal, minister van Stikstof en Natuur. 

U kan nu als, Provinciale Staten van Drenthe, Minister van der Wal gerust een berichtje doen, dat zij 

niet hoeft te wachten tot 2023. U hebt 2 dagen na publicatie van haar kamervragen, er al voor 

gezorgd dat het “ESCALATIEMECHANISCHME” niet alleen bij mij, maar bij vele andere landbouwers, 

en grootgrondbezitters volledig in werking is getreden. 

Ik verzoek u de volledige mail-correspondentie van mij aan u, van de afgelopen 1,5 jaar, met alle 

dwalingen in het stikstofbeleid met haar te delen. En dan kan u haar gelijk uitleg geven waarom u 30 

jaar lang niet mee hebt willen werken aan aankoop van dit p(r)achtperceel landbouwgrond binnen 

N2000, ook niet nadat ik u als G.S. persoonlijk per mail de situatie van dit perceel kenbaar heb 

gemaakt. Zo krijgt ook zij een volledig beeld van de wanordelijke Stikstofpuinhoop. Zowel op 

Landelijk, Provinciaal als Gemeentelijk niveau. 

 

Een stikstofbeleid dat van geen kant onderbouwd is, en nu nog eens een (bestemmings-) 

onteigeningsstrategie waar je je als Provincie je diep voor moet schamen. 



 

 

Hoe nu verder?  

Er lijkt mij geen andere mogelijkheid dan de (dwang)plannen in te trekken, en tevens de 

onderstaande plannen en besluiten in te trekken met onmiddellijke ingang. 

 

1    De Ontwerpbesluit NNN kaart 2022 12 april 2022 

2    Het “Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe” van de gemeente van 4 februari 2022 

3    Omgevingsverorderning Drenthe 2022 

 

Vervolgens, bij alle eigenaren en pachters te rade gaan wat zij met hun huidige gronden in de 

toekomst van plan zijn. 

Hierop gebaseerd kunt u een nieuw bestemmingsplan en omgevingsverordening maken. 

En deze vervolgens ter inzage leggen, en hier vooraf alle betrokkenen schriftelijk per (aangetekende) 

brief van in kennis stellen. Zodoende hebben zij ruimschoots de gelegenheid om hun zienswijze 

kenbaar te maken. Ik verwacht dan ook, dat u gaat instemmen met dit stroomschema. 

 

Vanwege de urgentie van de bovenstaande vragen verzoek ik u binnen 7 dagen te reageren op de 

volgende vragen. 

1    Gaat u het Ontwerpbesluit NNN 2022 intrekken, en wachten met gewijzigde publicatie wachten       

totdat u eigenaren en pachters hebt geraadpleegd? 

2    Gaat u, samen met Gemeente Midden-Drenthe het “Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe”  

van 4 februari 2022, intrekken, en wachten u met nieuwe gewijzigde publicatie totdat alle 

eigenaren en pachters zijn geraadpleegd? 

3     Gaat u de Omgevingsverorderning Drenthe 2022 intrekken, en wachten met nieuwe gewijzigde 

publicatie, totdat u alle eigenaren en pachters hebt geraadpleegd? 

En verder,   

4    Wat is de onderbouwing waarom u het eigendom van ASR, zonder enige kennisgeving, in 

Omgevingsverordening hebt ingedeeld als “Hoge bescherming”? 

5    Wat is de onderbouwing om de eigendomsgronden van ASR, en de eigendomsgronden van 

andere Akkerbouwers zonder enige kennisgeving in “Veegplan Buitengebied Midden Drenthe 

2022” hebt ingedeeld als Natuur? 

Als u wilt antwoorden dat hier de gemeente over gaat, dan sommeert ik u om dan de gemeente 

aan te schrijven, en hen te vragen deze onderbouwing aan te leveren, en deze aan mij te 

overleggen. 

6.     Wat is de onderbouwing dat u met ontwerp NNN niet de ASR hebt betrokken, en hun wensen 

met hun eigendommen hebt meegenomen in het ontwerp? 

7    Wenst u nu eindelijk mee te werken aan de indeling als “(eeuwigdurende) gangbare 

landbouwgrond” van mijn pachtpercelen van ASR in het  bestemmingsplan en 

omgevingsverordening e.d.? Zo nee, wat is hiervan de onderbouwing? 

8    - Wilt u Minister v/d Wal deze brief, en de correspondentie van de afgelopen 1,5 jaar in kennis 

stellen? 

 

Tevens heeft mijn WOB/WOO verzoek van 20-5-2022, ook nog steeds hoge urgentie. U gaat mij alle 

documenten aanleveren waaruit u hebt geconcludeerd dat de ernstig stikstofgevoelige habitats 

HeischraalGrasland vka en Zure Venen, in zuidelijk deel N2000 Mantingerzand wel deugdelijk zijn 

onderbouwd. 



Ik begrijp dat dit veel werk is, maar werk dan maar een nachtje door. En denk daarbij dan aan de vele 

landbouwers en veehouders die ‘s nachts ook wakker liggen van dit absurde stikstofbeleid. 

Ik adviseer u om alle correspondentie met mij van de afgelopen 2 jaar nog eens grondig door te 

lezen. En uw conclusie te trekken, of hier sprake is van een open en eerlijke overheid, en open en 

eerlijk stikstofbeleid. 

Zoals gezegd verlang ik van u binnen 7 dagen, om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Dit gaat het snelst via de email. 

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 

Vriendelijke groet, 

Wiljo Hepping 



Hieronder het nieuwe bestemmingsplan 

 “Veegplan buitengebied Midden Drenthe”  

dat op 4 februari ter inzage lag. Met in donkergroen Natuur. 

En met rode speld mijn perceel gangbare akkerbouwgrond. 

 
in Veegplan 4 februari 2022 heeft perceel de bestemming: “Enkelebestemming Natuur” gekregen 

 

Hieronder het oude bestemmingsplan 2014 met in donkergroen Natuur. 

En met rode speld, mijn perceel nog als gangbare akkerbouwgrond in gedeeld. U ziet dat tot 4 

februari de bestemming Landbouw was zoals de praktijk situatie ook daadwerkelijk is. Ook ziet u 

andere huidige actieve akkerbouw percelen die vanaf 4 februari 2022 donkergroen als “natuur” zijn 

ingekleurd. Ook veel rondom Mantinge. U mag de onderbouwing van deze wijzigingen gaan 

aanleveren. 

 

 
Bestemmingsplan Buitengebied2014 Hierin heeft mijn perceel nog de “EnkeleBestemming”  

Agrarisch met waarden -1 

 



 

 

Hieronder ziet u uw “Ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022. 

Waarvan u, van de onderste rode uitloper, de onderbouwing mag gaan aanleveren. 

 

  
 

 

De bestemming van mijn percelen is dus te kwader trouw ingedeeld als “Hoge Bescherming” en 

gewijzigd van “EnkeleBestemming”  Agrarisch met waarden -1 in “Enkelebestemming Natuur”. Dit 

is een enorme beperking. 

 

 

 



Zowel verzonden per mail als aangetekende brief 

Nieuweroord 9 juni 2022 

Geachte Provinciale Staten leden, Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning 

Als aanvulling op mijn brief van 30 mei 2022 die op 10 juni tijdens de Provinciale Staten vergadering 

wordt behandeld het volgende:   

Reeds in de voorgaande brief heb ik gemeld dat ik de onderbouwing wens te ontvangen van o.a. de 

omgevingsverorderning. 

Nu blijkt u, voor de “hoge beschermingsgebieden” waar ook een gedeelte van mijn perceel nu onder 

valt, ook nog eens volstrekt onrechtmatig verboden te zijn opgelegd, dit betreft bewerkingen die op 

gewone normale percelen niet zijn verboden. 

Zo wil u op een deel van mijn pachtgronden drainage, egalisatie en diepwoelen verbieden. 

Dit is mijns inziens volstrekt onterecht. En ik wens daarom van u alle onderbouwing waarom exact op 

dit gedeelte van mijn pachtgronden een dergelijk verbod is opgelegd. En ook wens ik van u om  aan 

te geven Wie de initiatiefnemer is geweest om juist mijn pachtpercelen  een dergelijke bescherming 

toe te wijzen. Hebt u dit samen met een natuurorganisatie gedaan, of misschien LTO. En hebt u de 

eigenaar ASR hier ook bij betrokken, of heeft u deze moedwillig niet geïnformeerd, en ASR voor een 

voldongen feit willen stellen? 

Hebt u hier geen goede onderbouwing voor, dan zit er weinig anders op dan mijn percelen en 

eventueel onrechtmatige andere percelen met aanduiding  “Hoge Bescherming” weer uit de 

verordening te halen. 

Dit kan heel snel, en eenvoudig. Twee dagen nadat ik een brief aan de Gemeente gestuurd heb met 

verzoek mijn percelen uit het “Veegplan” te halen, hebben ze mij via een excuusbrief medegedeeld  

dat niet alleen mijn perceel er uit gehaald is maar ook vele andere percelen die zonder 

onderbouwing van landbouw naar natuur gewijzigd waren. Deze zijn allemaal weer terug 

“Gepromoveerd” naar landbouw grond. 

En binnen 2 dagen is het ook op alle kaarten op internet weer aangepast. 

Het is dus prima snel te realiseren, en als dat niet lukt, dan willen ze bij de Gemeente Midden-

Drenthe u daar vast wel bij helpen. 

Het blijkt ook nog eens dat door de natuurplannen direct omwonenden, en vooral pluimveehouders 

hier ernstige gevolgen van kunnen ondervinden, en dat u daar naar mijn mening onvoldoende 

rekening mee hebt gehouden. Dan heb ik het niet alleen over vliegen overlast rondom de plas/dras 

gebieden. Maar vooral de trek- en watervogels die een enorme besmettingsbron van de vogelgriep 

kunnen  zijn. Hoe hebt u daar in uw afweging rekening mee gehouden, Hebt u rekening gehouden 

met de vele pluimveehouderijen in Witteveen? Ligt aan uw afweging een deugdelijke onderbouwing 

ten grondslag? 

Of moet u nu eerlijk toegeven, dat u hier geen enkele rekening mee gehouden heeft? 

Ook blijkt dat delen van de NNN zonder onderbouwing gewijzigd zijn van normale grond in NNN-

gebied. Waarom heeft u de eigenaren van deze grond hier nooit van in kennis gesteld?  En waarom 

gaat u de NNN vergroten zonder dat er in deze stroken/gebieden onderzoek naar gedaan is? 

Beseft u dat u dit gedaan hebt zonder onderbouwing en toestemming of medeweten van de 

grondeigenaren en hun pachters? 



En wie is de initiatiefnemer wat betreft de (nieuwe) gebieden NNN? Heeft de provincie deze 

uitbreidingen samen met natuur organisaties gedaan, of misschien samen met LTO bedacht? 

Gaat u de percelen achter mijn boerderij uit de NNN halen waar géén deugdelijke onderbouwing 

voor is, en waar u niet de toestemming van ASR voor hebt ontvangen? U hebt niet kunnen aantonen 

dat mijn bedrijf hier in de toekomst géén last van zal gaan krijgen. Dus neem dit maar mee in de 

Zienswijze. Het is vandaag immers nog net mogelijk deze in te dienen.  

Dit zijn zo van die vragen waar ik as. Woensdag 10 juni tijdens uw vergadering wel een antwoordt op 

van verwacht van de betreffende bewindspersoon. 

Dus de vragen in het kort: 

1   Wat is de onderbouwing van de “hoge bescherming” die u aan mijn percelen hebt gegeven. 

2   Waarom hebt u uw plan niet met eigenaar ASR gedeeld, en haar en haar pachter niet de 

kans gegeven zienswijze in te dienen? 

3 Gaat u, nu er onvoldoende onderbouwing voor is, de “hoge beschermingsstatus weer van 

mijn grond afhalen? 

4 Wat vind u van het feit dat het extra gevaar op vogelgriep, niet is meegewogen in de 

natuurplannen. En vrije-uitloopkippen door deze plannen mogelijk nog langer in hun hok 

opgesloten moeten blijven zitten? 

5    Wat is de onderbouwing van wijziging van normale grond in NNN-gebied 

6 Met wie hebt u de (nieuwe) NNN-gebieds toewijzingen ontwikkeld? was dit samen met 

natuurorganisaties, of misschien samen met LTO? 

7    Waarom hebt u uitbreiding en aanwijzing van (nieuwe) NNN niet met eigenaren gedeeld en 

hen en hun pachters de mogelijkheid gegeven om zienswijze in te dienen? 

8   Gaat u de NNN-gebieden uit het plan halen als hier geen deugdelijke onderbouwing voor 

blijkt te zijn? 

Vandaag een brief van drs. J Jumelet bij de post, dat een voorlopige reactie op mijn brief van 30 mei 

pas begin JULI  moet verwachten, en een definitieve beantwoording pas NA de ZOMER kan 

verwachten. 

Te absurd voor woorden! 

Ik verwacht dat de betreffende bewindspersoon as. Woensdag 10 juni ’22 een reactie geeft op deze 

8 hierboven genoemde vragen, en ook een antwoordt of voorstel heeft op de 8 vragen uit mijn 

vorige brief van 30 mei. Zodat alle Provinciale Staten leden hier ook gelijk over geïnformeerd zijn.  

Ik ben zéér benieuwd naar de beantwoording en de reactie hierop van de leden van Provinciale 

Staten. 

Met vriendelijke groet, 

Wiljo Hepping 




