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Geachte Heer/Mevr, 
 

 
De verschillende dorpsgemeenschappen/dorpsverenigingen rondom het Holtingerveld zijn ruim een 
jaar geleden gesprekken opgestart met de provincie Drenthe over de zorgen en vragen die er leven 
over het Holtingerveld. 

Dit zijn de volgende, voor uw duidelijkheid, en in willekeurige volgorde genoemd: 

Dorpsgemeenschap Uffelte 

Dorpsgemeenschap Havelte 

Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte 

Dorpsgemeenschap Wapserveen 

Dorpsvereniging Wittelte. 
 

 
In deze (uitgebreide) brief willen wij u deze ontwikkelingen rondom het Holtingerveld van de 
afgelopen periode/jaar schetsen. 
 

 
Eind 2021 zijn de eerste contacten gelegd en zijn er gesprekken opgestart met de provincie en de 
dorpsgemeenschappen rondom het Holtingerveld. Hier is een verslag (verslag 2022-02-08) van 
gemaakt door de provincie, en hierop zijn aanvullingen gedaan wat wel besproken is, maar wat niet 
in het verslag was terug te vinden. Als reactie is dit verslag aangepast en aangevuld door de 
dorpsgemeenschappen. 
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Vervolgens, zoals u wellicht wel weet, heeft de betreffende medewerkster van de provincie dit 
verslag onder “embargo” gelegd; het verslag mocht niet verder verspreid worden. Dit verslag zal dus 
ook niet onze volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten bereiken voor zolang dit onder dit 
“embargo” ligt. Het bewuste verslag is nu niet mee gezonden omdat dit verslag niet verspreid mag 
worden. 

Het heeft ons als dorpsgemeenschappen in het afgelopen proces bijzonder gestoord dat de 
provinciaal hydroloog niet aansloot (of niet wilde aansluiten) bij de gesprekken met ons. Ondanks 
herhaaldelijk verzoek hiertoe. Ook niet in tweede instantie bij een volgend overleg met de 
dorpsgemeenschappen op locatie “Toegangspoort Holtingerveld”. Want juist op het gebied van 
“hydrologie” en “verdroging”, alsmede het gefrustreerde watersysteem als gevolg van achterstallig 
onderhoud door de natuurorganisaties zelf veroorzaakt, staat het e.e.a. beschreven/omschreven in 
dat bewuste verslag. 

Tijdens dit overleg werd zelfs geopperd om het dorpsfeest van Uffelte, welke al sinds 
mensenheugenis jaarlijks georganiseerd wordt in het eerste weekend van juni, te verplaatsen naar 
november. Dit omwille van de dieren in het Holtingerveld en/of broedseizoen. Het dorpsfeest Uffelte 
staat er om bekend omdat dit de aftrap is van alle dorpsfeesten in zijn omgeving en omdat het 1 van 
de grootste (zo niet de grootste) optocht van versierde wagens is in Noord-Nederland. 

Daarnaast werd het gesprek rap afgebroken door Dhr. Van der Wijk toen er inhoudelijk over de 
beheersdoelen werd gesproken, welke (achteraf) in maart 2022 voor de duur van 6 jaar door de 
provincie al waren vastgesteld in het beheersplan. Een uiterst merkwaardige situatie waarin je 
verstrikt raakt als dorpsgemeenschappen bij het uitblijven van antwoorden. Dhr. Van der wijk was 
niet op uitnodiging van de dorpsgemeenschappen. Op wiens uitnodiging hij wel was is ons een 
raadsel gebleven. Een gesprek als deze heeft naar onze mening ook geen enkele zin omdat de weg 
naar antwoorden wordt geblokkeerd. 
 

 
Daarnaast ervaren de dorpen Darp en Uffelte overlast door het ingezette beleid. Het niet 
onderhouden van het bestaande watersysteem en het (actief) dempen van een sloot is hier debet 
aan. Ook de (sportieve)recreant of omwonende van het gebeid heeft overlast ervaren. 

Het afgelopen jaar was de veiligheid in het gebied ter plekke niet geborgd voor mens en dier, en 
bepaalde delen van het gebied moest zelfs worden afgezet met lint om de veiligheid te borgen. 
 

 
Dit gegeven heeft vervolgens geleid om in gesprek te gaan met het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta waar het Holtingerveld onder valt. Immers, het Waterschap had de vergunning afgegeven voor 
het dempen van een sloot. Het verder actief frustreren van het bestaande watersysteem in het 
gebied, met wateroverlast ter plekke, als gevolg. 

Dit gesprek heeft 18 november jl. plaatsgevonden. 

Duidelijk is geworden in het gesprek met het Waterschap is dat plaatselijke en maatschappelijke 
belangen vanuit de dorpsgemeenschappen, de omwonenden en/of recreatieve belangen NIET 
worden gewogen bij ingrepen in het hydrologische systeem van het Holtingerveld. Dus dat was ook 
geen juridische afweging bij het verlenen van de vergunning voor het actief dempen van de sloot. De 
vergunning van het dempen van de sloot is dus afgegeven aan Staatsbosbeheer. 



Erkend wordt WEL dat het Holtingerveld zich kenmerkt door keileem-lagen, keileem-schollen en 
grint, en waar weinig absorberend vermogen is. Dit in tegenstelling van bv het naastgelegen 
agrarisch gebied, de Es van Uffelte. Het dempen van de sloot resulteerde dus ter plekke in een 
gebied met drijfzand omdat water niet door de bodem opgenomen wordt door het genoemde 
keileem. 

Het (hemel-en afvoer)water wordt in dit gebied opgevangen in water-bezinkplekken, en wordt 
vervolgens op natuurlijke wijze tussen het keileem geperst en wordt ondergronds naar (als 
voorbeeld) “het gat van Berend Boer” geleid, en doorgevoerd naar de ondergrondse waterader 
genaamd “De Reu”. Deze waterader ligt daar ter plekke buiten het Holtingerveld. Ook de 
“Watersteeg” is (deels) afhankelijk van water vanuit het Holtingerveld. En zo zijn er nog andere 
voorbeelden te noemen in het gebied op hydrologisch gebied te noemen. Dit geeft even in het kort 
weer hoe het watersysteem functioneert in het Holtingerveld 

Het watersysteem van het Holtingerveld is vanuit die optiek uniek, en laat zich niet leiden door 
berekeningen, tabellen en aannames. Dit wordt ook erkend door provincie en waterschap. 

Voor het Waterschap telt enkel het juridisch kader, en datgene wat in een beheersplan (opgesteld 
door natuurorganisaties, ZONDER een maatschappelijke weging) is vastgelegd omdat het hier om 
een N-2000 gebied gaat. Ik kom hier later even op terug. 

Het effect van deze vergunningverlening om een sloot te dempen is dat paden en wegen in het 
gebied onder water lopen en beschadigd raken. Vervolgens moet de gemeente Westerveld dit uit 
eigen budget herstellen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Op dit punt trekt het 
Waterschap zijn schouders op omdat dit niet binnen hun taakveld valt. Maar als inwoners van de 
gemeente Westerveld gaat het om onze veiligheid, moeten wij wel deze financiële lasten tot herstel 
opbrengen, en dat alles gaat vervolgens ten koste van het algemene budget buitengebied en 
kern(en) van de gemeente Westerveld. Dit is onlangs door de dorpsgemeenschap Uffelte aan de orde 
geweest in een gesprek met het Wijkbeheer van de gemeente Westerveld. Hier werd dit gegeven 
ook erkend en bevestigd door het Wijkbeheer. 

Ook voor het feit dat er achterstallig onderhoud is aan het bestaande watersysteem trekt het 
Waterschap zijn schouders voor op. Ook dit blijkt niet binnen hun taakveld te vallen. Wij hadden een 
watersysteem welke altijd perfect voldeed, maar nu niet meer. Sloten groeien dicht, omgevallen 
bomen in sloten blijven liggen, bezinkplekken/inzijgplekken waar een halve meter tot 80 centimeter 
compost in ligt, water wat niet meer bij de bezinkplekken/inzijgplekken kan komen, en als gevolg 
hiervan kan het water ook niet meer bij (als voorbeeld) het “gat van Berend Boer” komen. Maar zo 
zijn er meer voorbeelden en locaties te noemen. 

Waterschap, noch gemeente, blijken eigenaar te zijn van verschillende sloten, 
bezinkplekken/inzijgplekken van het watersysteem in het Holtingerveld. Hiervoor werden we 
doorverwezen naar de terreineigenaren/natuurorganisaties. Het Waterschap heeft ons de kadastrale 
kaarten getoond. 

Wat gelijk opvalt is de veelheid van terreineigenaren, en daarmee de veelheid aan verschillende 
(soms tegengestelde) belangen. Niemand neemt de regie, en niemand bewaakt de maatschappelijke 
belangen vanuit de dorpen. 
 

 
De provincie heeft 72 miljoen!! Beschikbaar gesteld voor HERSTELmaatregelen, ook bestemd voor 
het Holtingerveld. Waar dit geld gebleven is kon het Waterschap ons geen duidelijkheid verschaffen. 



Geld beschikbaar stellen voor HERSTEL geeft per definitie al aan dat “men” het er over eens is dat er 
dingen niet goed gaan en/of niet goed zijn gegaan. En over welk herstel hebben “we” het dan? Ons 
als dorpsbelangen is niets gebleken althans. 

Het watersysteem in het Holtingerveld krijgt een hele andere uitwerking door het NIET gevoerde 
onderhoud van het bestaande watersysteem. Daarnaast werkt dit op bepaalde locaties in het gebied 
verdroging op in het Holtingerveld waar nooit sprake is geweest van verdroging, maar wat vervolgens 
wel weer een effect zal hebben op de vegetatie. Een mutatie van vegetatie is immers een effect. Een 
kwestie van Oorzaak-Gevolg. Het Waterschap ontkent dit gegeven niet. 

Feitelijk wordt met dit ingezette (non-actieve) beleid gekozen voor mutatie van het vegetatie in het 
gebied, en anderzijds door het dempen van een sloot wordt ook daar ter plekke “actief” een mutatie 
van vegetatie nagestreefd. Een bewuste keuze, een bewuste doelstelling, vanuit de 
natuurorganisaties wat vervolgens via N-2000 gelden gelabeld is/kan gaan worden voor 
subsidieverlening vroeg of laat omdat een habitat is veranderd. 

Het Waterschap trok wederom zijn schouders op, maar was het wel eens dat de effecten een 
mutatie in vegetatie zullen zijn die dit beleid met zich mee brengt. De subsidieverlening N-2000 valt 
niet binnen het taakveld van het Waterschap. Ook de gekozen doelen vallen niet in het taakveld van 
het Waterschap. 
 
 
Verder werd ons bevestigd dat ook locatie “golfbaan Havelte” het hemelwater niet meer afvoert 
naar bezinkplekken/inzijgplekken van het Holtingerveld. De golfbaan heeft zelf investeringen gedaan 
omdat de omliggende terreineigenaren geen water meer dulden vanaf de locatie Golfbaan. Hiermee 
is mutatie in vegetatie opeens een “doel op zich” geworden. 

Ook vanuit de woonwijk “Meerkamp-Havelte” wordt er geen water meer afgevoerd naar de 
bezinkplekken/inzijgplekken van het Holtingerveld. Ook hierdoor is mutatie in vegetatie een “doel op 
zich” geworden. Immers, het gebied wordt bewust hydrologisch anders ingericht welke aan de 
wensen voldoet van terreineigenaren/natuurorganisaties. 

De ongesaneerde vuilstort voert nog wel water af in het Holtingerveld. Deze ongesaneerde vuilstort 
is gelegen naast een bezinkplek, en is verbonden met een duiker naar de andere zijde van de 
Kolonieweg waar eveneens een bezinkplek is gelegen. 

Sinds een aantal jaren voert het water van de golfbaan, en water van woonwijk de Meerkamp, en 
een vuil-water-riooloverstort vanuit de Meerkamp het water af via de (Nieuwe)Ruiterweg, richting 
Uffelte, en komt uit bij de waterlossing thv Rijksweg 18. Daar ter plekke is een enorme toename van 
water wat afgevoerd moet worden gecreëerd. Er kon ook geen duidelijkheid gegeven worden als 
deze afvoerlocatie toereikend zal zijn bij extreme weersomstandigheden nu er meer afvoerlocaties 
hier op aangesloten zijn. Hier willen we graag een antwoord op hoe dit is geborgd. Juist in de 
wetenschap dat het dorp Uffelte al te kampen heeft met wateroverlast in het recente verleden. Voor 
het dorp Darp heeft het ongeveer dezelfde uitwerking door het gevoerde beleid. Ook in Darp heeft 
men te kampen met wateroverlast. In hoeverre wordt wateroverlast vanuit het Holtingerveld in de 
toekomst geborgd? 

Maar nogmaals, deze maatschappelijke weging wordt nu niet gemaakt omdat de maatschappelijke 
belangen niet worden gehoord. 

Ook is Vitens aan de orde gekomen. 



Vitens onttrekt in droge warme zomers (2022 als voorbeeld) meer dan 100% meer water dan 
normaal op uit o.a. het Holtingerveld omdat de consumentenvraag toeneemt. Dit hebben we kunnen 
vernemen uit de media. Daar waar natuurorganisaties al vaak snel als oorzaak van verdroging van 
vegetatie wijzen naar de landbouw werd de vraag ontweken wat de invloed is van het non-actieve 
onderhoudsbeleid van natuurorganisaties zelf op het watersysteem. De veranderde afvoerlocatie(s) 
van regenwater, alsmede de invloed van Vitens op het gebied van verdroging is nooit onderzocht. 
Deze effecten van “verdroging” zijn nooit onderzocht . Hier hebben wij graag een antwoord op. 

Ook de (verdrogings)effecten op het Holtingerveld door de aanleg van de polder, welke lokaal 
gelegen is op 3 meter beneden NAP en voorzien is van onderbemaling, zijn nooit onderzocht door 
het Waterschap. De gevraagde onderbouwingen hebben wij als dorpsgemeenschappen tot dusver 
niet kunnen krijgen. Wellicht dat de provincie ons alsnog van de gevraagde informatie kan voorzien? 
 
 
In de gesprekken met de medewerkster van de provincie Drenthe is aangegeven dat er geen 
beheersdoelen voor het Holtingerveld zullen worden toegevoegd, en dat de huidige beheersdoelen 
met 6 jaar verlengd zouden worden. 

Ik heb dit nagevraagd bij een Statenlid, welke woonachtig is nabij het Holtingerveld. 

Uit dit gesprek bleek dat GS het beheersplan al op 10 maart 2022 met 6 jaar heeft verlengd. Dit heeft 
de medewerkster van de provincie geweten (of moeten weten!) in de gesprekken met ons, maar in 
alle gesprekken met ons heeft zij dit feit verzwegen door slechts de verwachting uit te spreken dat 
het beheersplan Holtingerveld met 6 jaar zou worden verlengd. Maar het bleek al verlengd te zijn. 

Er bekruipt nu wederom bij de dorpsgemeenschappen/dorpsbelangen een bepaald gevoel van 
“onbehagen” of van “niet serieus genomen worden”. Een zelfde gevoel als voor ongeveer 12 jaar 
geleden, toen wij als dorpsgemeenschappen ook niet serieus werden genomen in het project 
Havelte-Oost-Holtingerveld. Als omliggende dorpsgemeenschappen hebben wij destijds allen deze 
gesprekstafel verlaten. De omliggende dorpsgemeenschappen zaten in de “projectgroep”, maar 
inhoudelijk werden besluiten en afwegingen vooraf opgesteld door de “kerngroep”. DIE 
“democratische franje” en DAT “koekje bij de koffie” was aan ons niet besteed. De 
dorpsgemeenschap Uffelte heeft destijds, per brief, en voorzien van moverende redenen, de 
provincie Drenthe hiervan op de hoogte gesteld. Ook hebben de andere dorpsgemeenschappen zich 
hiervoor verantwoord, of mondeling tijdens de vergadering of achteraf. 
 
 
Maar er is meer… 

Medio december jl. kregen wij het signaal dat er 3 beheersdoelen worden toegevoegd aan het 
Holtingerveld. Dit is niet iets wat van de ene op de andere dag is geformuleerd. Hier gaat minstens 
een paar jaar aan vooraf, en was voor ons een complete verrassing. 

Deze toevoegingen zijn in tegenstelling wat de provincie tot dusver ons had gemeld, en ruist in tegen 
het besluit van GS/PS van 10 maart jl. 

Het gaat om de type-aanduidingen: 

H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren. Zwakgebufferde vennen, voedselarme tot matig 
voedselarme wateren met drooggevallen oevers, ontstaan uit hoogveenvennen, op zandgronden, 
voedselarm 



H5130 jeneverbesstruweel op voedselarme zandgronden, op droge kalkarme en voedselarme 
zandgronden 

H9120beuken-eikenbossen met hulst op voedselarme zand-en leemgronden Dit habitattype komt 
voor op de hogere zandgronden en in het heuvellandschap van Limburg voor. 
 

 
Maar nu beginnen wij als dorpsgemeenschappen wel te snappen waarom ons verslag van 2022-02- 
08 onder “embargo” is komen te liggen. Het beheertype H3130 heeft alles te maken met de inhoud 
van ons verslag wat onder embargo ligt! Namelijk; de hydrologie! 

Tegelijkertijd verklaard dit ook waarom de provinciaal hydroloog de grote afwezige is geweest in het 
hele traject, en verklaart ook waarom het Waterschap zijn schouders optrekt en niet overal 
antwoorden op geeft. Dit beheertype blijkt namelijk een extreem laag KDW (Kritische Depositie 
Waarde) te hebben. Nergens in Nederland wordt deze lage depositie gehaald! 

Het organiseren en het verkrijgen van een vergunning van een evenement (dorpsfeest, een paasvuur, 
carbit-schieten, Klaverbladwandeltocht, MTB, survival etc) wordt nu al moeilijker en kostbaarder. Dit 
veelal georganiseerd door de inzet van vrijwilligers! Dit onder de huidige omstandigheden, en welke 
de huidige vastgestelde beheersdoelen van 10 maart jl. met zich mee brengen. Door vervolgens nu 
onnodig, en een niet voorkomend(e) doel(en) als deze toe te voegen in het beheersplan, wordt het 
op termijn naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk gemaakt om überhaupt dergelijke evenementen te 
organiseren. Juist door de zeer lage KDW wat dit doel met zich mee brengt. 

En hier gaat het tegelijk schuren met de maatschappelijke belangen van een plattelandsdorp. De 
dorpsgemeenschappen/dorpsverenigingen zijn hiermee gelijk belanghebbend. 

In hoeverre kan de provincie en/of het Rijk bestaand gebruik en genot van het Holtingerveld en zijn 
omgeving garanderen voor het maatschappelijk welbevinden op ons platteland? Dat dit soms 
gepaard gaat met een bepaalde vorm van “regulering” kan natuurlijk over gesproken worden. Maar 
nogmaals, deze maatschappelijke weging en dialoog is er niet, en is er nooit geweest. 

Het Holtingerveld kenmerkt zich NIET om de zandgronden, zandverstuivingen, en (actieve) 
hoogveenvennen zijn er eveneens niet. Deze (actieve) hoogveenvennen zullen er ook niet komen als 
dat überhaupt een “doel” of “wens” zou zijn vanuit de natuurorganisaties in de toekomst. De 
provincie heeft immers de Ootmaanlanden aangewezen als wateropvang van gebiedsvreemd water 
om Meppel van droge voeten te voorzien. Gebiedsvreemd water is de doodsteek voor, en de 
vorming van, (actief)hoogveen. Geen enkele natuurinstantie heeft bezwaar en/of beroep ingediend 
tegen de komst van waterbergingsgebied. En van een absoluut stilstaand water/waterniveau kan 
derhalve dus ook geen sprake zijn in de toekomst door de aanwijzing van wateropvang. 

Pure arme zandgronden en zandverstuivingen komen niet in het gebied Holtingerveld van oudsher 
voor. Het gebied is opgebouwd uit leem, keileem, keileem-schollen en grint. Het herhalend gebruik in 
het gebied door de inzet van o.a. defensie/padvinderij/recreatie/ruiters-paarden/mountainbike etc, 
leidten automatisch tot gebieden/locaties in het Holtingerveld waar weinig vegetaties groeien op de 
dek-aarde. Dit gegeven wordt kennelijk aangemerkt als “zandverstuiving”. De als “zandverstuiving” 
aangemerkte locatie nabij de Kolonieweg betreft een oud zanddepot van de Duitse bezetter. Dit 
depot diende voor de aanleg en onderhoud van het Duitse vliegveld en hierin ligt gebiedsvreemde 
grond in opslag. Ook het “Gat van Berend Boer” is een overblijfsel van de Duitse bezetter. Door het 
steeds meer, en in de toekomst nog meer, weren van defensie/padvinderij/recreatie/ruiters te 



paard/mountainbike/vogelwacht en onze eigen inwoners/omwonenden van het gebied, zal 
vergrassing in het gebied het effect worden. Wederom: Oorzaak, gevolg. 

Deze manier van beleid is tevens de oorzaak dat de bijvoorbeeld de Tapuit het Holtingerveld niet 
meer ziet als zijn broedgebied. De Tapuit was in het eerste Beheersplan als extra “complementair 
doel” toegevoegd, en kwam toen met 2 broedparen voor in het Holtingerveld. De broedsels werden 
niet uitgebroed, danwel de jongen overleefden niet in het gebied, maar de doelstelling was om dit 
wel te realiseren. Maar de geschikte leef-en broedomgeving van de Tapuit werd dusdanig verstoord 
door het weren van genoemde elementen. Daar waar in het eerste beheersplan stond omschreven 
om de Tapuit als complementair doel toe te voegen aan het Holtingerveld, met als “doel” om hier 10 
broedparen/jaar na te streven is dat dus ook totaal mislukt. En hiervoor hebben de 
dorpsgemeenschappen destijds gewaarschuwd. Wederom: Oorzaak-Gevolg van het ingezette beleid. 
Wederom mutatie in vegetatie als gevolg van mutatie in bestaand gebruik. 

Daarnaast is het Holtingerveld is een vochtvasthoudend gebied. Het Waterschap bleef zich op dit 
punt verhullen in stilzwijgen, maar ontkende de genoemde theorie niet. 
 
 
Beheerstype H5130 is een bijzondere. Een aantal jaar geleden is jeneverbes, en het struweel rondom 
de jeneverbes, gekapt omdat dit geen inheemse soort betrof. Provincie en/of natuurorganisaties 
hebben dit op eigen initiatief gekapt, zonder overleg met particuliere (veelal kleine) grondeigenaren. 
Dus ook bij de particuliere grondeigenaren is er gekapt omdat o.a. de jeneverbes niet overeen kwam 
met de destijds beschreven vegetatiedoelen van het Holtingerveld, en de houtopbrengst was 
afgevoerd. Maar de Jeneverbes heeft de eigenschap om weer op te bloeien na de kap, dus wellicht is 
dit de motivatie om het als doel op te nemen in het beheersplan. 
 

 
H9120 is ook een bijzonder doel om toegevoegd te worden. Het Holtingerveld kent geen 
beukenbossen, en evenmin eeuwenoude eikenbossen. De ondergrond is leem/keileem/grint, en 
hulst groeide vanaf de tijd van de turfwinning enkel bij de boerderijtjes/plaggehutten waar vee werd 
gehouden als vee-kering. Hulst is aangelegd omdat het in zijn functie als vee-kering voldeed tussen 
de verschillende gebieden. In de periode van voor de turfwinning werden de woeste gronden van het 
Holtingerveld verdeeld onder de lokale bewoners/boeren. Percelen die voor langere tijd “verpacht” 
werden, daar werd eveneens Hulst aangeplant als het doel was om daar vee te gaan houden. Hulst 
verplaatst zich via zaadjes-vogels-vogelpoep, maar je kunt in het landschap van het Holtingerveld nog 
de contouren zien waar bebouwing is geweest of waar vee werd gehouden op de woeste grond. De 
randen van de Uffelter Es (NoordEs) is hier zo’n voorbeeld van. De Es was hoofdzakelijk akkerbouw 
met rondom de Es de bebouwing waar vee werd gehouden. Je had de woeste gronden van het 
Holtingerveld (vee/turfwinning/heideproductie) en de Ootmaanlanden waar hoofdzakelijk vee werd 
gehouden. Vee moest immers “gekeerd” worden voordat het een akkerbouwgebied zou bereiken. 

Op de landbouwenclave Holtinge zijn de contouren ook erg duidelijk. 

Percelen die voor een langere tijd “verpacht” werden in het Holtingerveld, daar werd ook vaak heide 
op geteeld. Heide komt van oorsprong niet voor in het Holtingerveld. Heide heeft de eigenschap dat 
het goed 1)isoleert, en heeft de eigenschap dat het een 2)hoge brandtempratuur heeft. 

Heide is in Drenthe geïntroduceerd als een productiemiddel, en juist die introductie bracht enige 
welvaart met zich mee voor de lokale bevolking/boeren in 1 van de armste delen van Drenthe. Heide 
werd verkocht/verhandeld als isolatiemateriaal of als brandstof voor de ovens zodat men broden kon 



bakken. Heide was in sommige gevallen ook de penningen als men de pacht niet kon betalen. Heide 
heeft enkel iets te maken met de rijke cultuurhistorie van het gebied. 

De turfwinning bracht eveneens welvaart. Dankzij de slecht water-doorlatende ondergrond van het 
Holtingerveld, de decennia van afstervend vegetatie, leidde dat er toe dat er zich turf kon gaan 
vormen in dit gebied. De turfwinning ging op grote schaal plaats vinden vanuit het Holtingerveld. Het 
bracht wederom een stukje welvaart op ons platteland. De turfwinning is tevens de oorzaak van het 
ontstaan van de vennen in het gebied. De contouren van het “Turfvaartje/Boervaartje” zijn nog 
steeds zichtbaar in het gebied. Via dit Turfvaartje/Boervaartje verliet de gewonnen turf het gebied 
via de Ootmaanlanden, om vervolgens verhandeld te worden in steden als Meppel en Assen. 
Momenteel worden de contouren van dit vaartje, met financiële hulp van subsidies, weer zichtbaar 
gemaakt in het landschap. Het Holtingerveld bood wederom werkgelegenheid en welvaart. Het 
gebied is zo rijk aan cultuurhistorie. Een historie die best verteld mag worden. 

Op 8 december jl. heeft d dorpsgemeenschap Uffelte bovenstaand kort, en in grote lijnen gedeeld in 
het jaarlijkse gesprek wat we hadden met het college van B&W van de gemeente Westerveld. Een 
toevallig detail is dat de wethouder die Holtingerveld nu in zijn portefeuille heeft, in het verleden 
vertegenwoordigd was in het project Havelte-Oost/Holtingerveld via 1 van onze omliggende 
dorpsgemeenschappen; de dorpsgemeenschap Wapserveen. 

De wethouder was de geschiedenis omtrent het project Havelte-Oost/Holtingerveld dus niet 
onbekend, en ook de dorpsgemeenschap Wapserveen heeft destijds bij gebrek aan perspectief 
vanuit de overheid, om dezelfde reden als de andere dorpsgemeenschappen, de gesprekstafels 
verlaten. 

De gemeente Westerveld is wel gesprekspartner in het Holtingerveld. Ons doel als 
dorpsgemeenschappen is om als volwaardig gesprekspartner als maatschappelijke organisatie aan 
tafel te zitten, invloed te kunnen uitoefenen, en plannen en doelstellingen bij te buigen daar waar 
het ons maatschappelijk welbevinden schuurt of daar waar het in reële zin onhaalbaar blijkt te zijn. 
Kan de provincie ons deze toezegging doen? Deze maatschappelijke toetsing/weging is nu niet 
geborgd. 

Kortom, we willen een andere manier van overleg als destijds. En dus niet meer als democratische 
franje gebruikt worden. We hebben destijds gewaarschuwd als dorpsgemeenschappen dat als e.e.a. 
niet maatschappelijk vertegenwoordigd is, en dus niet gewogen wordt, dat dit zal gaan schuren op 
enig moment. En dat moment is nu aangebroken. In het kader van de nieuwe Wet op de bestuurlijke 
vernieuwing zal het dus voor de politiek een uitgelezen kans zijn om de daad bij het woord te 
voegen, en de dorpsgemeenschappen als volwaardige gesprekspartner toe te voegen om de 
maatschappelijke belangen te borgen. 

De wethouder heeft uiteindelijk toegezegd tijdens ons overleg van 8 december jl dat hij bij het eerst 
volgende gesprek het voorstel zal doen om een maatschappelijke vertegenwoordiging toe te voegen 
aan de gesprekstafel en dat hij zich hiervoor hard wilde maken. Tegelijkertijd gaf de wethouder aan 
dat hij geen positieve afloop op dit voorstel kan garanderen. 
 

 
Tegelijkertijd vragen wij ons ook af wat voor “zin” het heeft om aan de gesprekstafels te gaan zitten. 
Dit is WEL het doel, maar tegelijk proberen wij hieronder uit te leggen waar de twijfel zit. 



Wij hebben op 3-1-2023 wederom contact gelegd met het eerder genoemde Statenlid. 

De 3 genoemde beheerdoelen, welke men nu wil toevoegen vanuit het Rijk middels een 
aanwijzingsbesluit zoals die hierboven zijn beschreven, blijken al 4 jaar ergens in een lade te liggen 
van het ministerie. Er over praten aan de gesprekstafel heeft kennelijk geen zin (meer), en daarin de 
maatschappelijke weging te wegen heeft ogenschijnlijk ook geen zin. Is een maatschappelijke weging 
een vereiste vanuit de Wet-en Regelgeving vanuit Brussel? Graag antwoord hierop. 

4 jaar geleden is dit aanwijzingsbesluit, eenzijdig, vanuit het Rijk al besloten aldus het Statenlid, 
wellicht met steun vanuit de natuurorganisaties. Een maatschappelijke weging is er derhalve nooit 
geweest, laat staan dat de maatschappelijke vertegenwoordigers er überhaupt er kennis van hebben 
gehad. Ook is onduidelijk waar de genoemde habitattypen geprojecteerd worden in het gebied. De 
basis vegetatiekaarten ontbreken. Kan de provincie ons deze kaarten toezenden? 

Wij willen inzicht hebben wat de externe werkingssfeer is op het omliggende buitengebied en zijn 
dorpen van het Holtingerveld, alsmede welke werkingssfeer er gaat ontstaan binnen het 
Holtingerveld na het toevoegen van genoemde beheerstypen in dit aanwijzingsbesluit. Als 
dorpsgemeenschappen/maatschappelijke organisaties hebben wij altijd het signaal afgegeven om 
“intern te bufferen” zodat het leven in de omgeving van het Holtingerveld zijn doorgang kan houden. 
Dat er in het Holtingerveld op detailniveau zaken gereguleerd zouden moeten gaan worden daar kan 
de dialoog vervolgens over gaan, mits behoud van bestaand gebruik en genot van het Holtingerveld. 
 
 
Doordat de provincie Drenthe destijds tegen dit aanwijzingsbesluit vanuit het Rijk was is het gehele 
aanwijzingsbesluit in de lade beland. Maar daarmee niet van tafel blijkt nu. Er van uit gaande dat de 
visie op het geheel van de provincie Drenthe constant zal zijn, en aannemende dat ook nu 
Gedeputeerde Staten wederom een negatief signaal uit zullen gaan zenden richting het Rijk, hebben 
we nu wel te maken met het feit dat het nu even op een achter-na-middag door het Rijk uit de lade is 
gevist en gepubliceerd is in de Staatscourant. 

Men kon enkel eventueel nog tot 11 januari j.l.. bezwaar/beroep instellen bij de regionale 
Rechtbanken. Een proces van het indienen van een zienswijze bij de provincie Drenthe wordt 
hiermee omzeild, dit terwijl de provincies zijn belast met Natura2000. Ook de 
Statenfracties/statenleden, onze volksvertegenwoordigers, worden in dit proces buitenspel gezet. 
Daarnaast was het voornemen van toevoegen van beheerdoeltypen niet aangekondigd en 
gepubliceerd via een mediakanaal welke voor een iedere burger en/of vereniging redelijkerwijs 
bereikbaar is/was. Het voeren van een zorgvuldig proces, en het afwegen van lokale en 
maatschappelijke belangen is hiermee in de verdrukking gekomen en lijkt te zijn ondergesneeuwd. 

Het Rijk, dit kabinet, stort kennelijk deze doelen en voornemens kort voor kerst en de jaarwisseling 
uit over een aantal Natura2000 gebieden in ons platteland, wellicht hopende dat het proces tussen 
de “kalkoen en het kerstdiner” zou doorglippen. Juist in een periode waarin veel bedrijven en 
kantoren met inhoudelijke kennis en expertise op dit gebied gesloten zijn. Het vergaren van 
informatie was voor ons als dorpsgemeenschappen/dorpsbelangen hiermee een extra lastige opgaaf. 
Dit overwegende, en in combinatie om het via een kanaal aan te kondigen welke voor een “normale 
burger” onbereikbaar is, is naar onze mening een vorm van onbehoorlijk bestuur. 

  



Binnen de provincie Drenthe gaat het echter om meerdere Natura2000 gebieden. Tussen het Rijk en 
provincie is een toenemend ongelijk speelveld ontstaan is ons oordeel, en de afstand tussen Den 
Haag en ons platteland is hiermee verder vergroot. 
 
Van enige bestuurlijke vernieuwing blijkt in ieder geval geen enkele sprake vanuit het vanuit het Rijk, 
en deze nieuwe, pas aangenomen Wet, wordt naar ons inziens gelijk al met voeten getreden door 
het Rijk. 
 
Alles overziend hebben de omliggende dorpsgemeenschappen/dorpsverenigingen van het 
Holtingerveld bezwaar/beroep ingesteld tegen dit wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn gebieden {als 
bijlage toegevoegd). 
 
Daarnaast willen we antwoorden, duidelijkheid en perspectief vanuit de provincie en zittinghebbend 
in de toekomst aan de overlegtafel Holtingerveld zodat het maatschappelijk belang in voldoende 
mate gewogen kan worden. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

J. Scheper (voorzitter) 
 
M.L. Mulder (secretaris) 
Dorpsgemeenschap Uffelte 

 
J.L. Hof (voorzitter 
Dorpsvereniging Uffelte  
 
 
Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte 
 
 
Dorpsgemeenschap Wapserveen 
 
 
Dorpsgemeenschap Havelte 
 
 
 
Deze brief en bijlage is tevens in afschrift verzonden aan: 
 
 
Alle Statenfracties van de provincie Drenthe 

College van B&W van de gemeente Westerveld 

Alle Raadsfracties van de gemeenteraad van de gemeente Westerveld 



 
 
 
 
 
 
 

Van: Dorpsgemeenschap Uffelte 

Mevr. M.L. Mulder (secretaris) 

De Goorn 36 

7975 BT Uffelte 
 
 

Aan: Rechtbank Noord Nederland 

Brinkstraat 4 

9401HZ Assen 
 
 
 

Plaats en datum: Uffelte, 10-1-2023 
 
 

Geachte Edelachtbare heer/vrouwe 
 
 
 

Hierbij tekenen wij als omliggende dorpsgemeenschappen Holtingerveld pro forma beroep aan tegen 
het aanwijzingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden welke is vastgelegd en 
gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 november 2022 met referentienummer 29279. 

 
 

Bij een definitief aanwijzingsbesluit komt een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied onder wettelijke 
bescherming van de Wet  Natuurbescherming. Het aanwijzingsbesluit somt op voor welke 
habitattypen en/of soorten een gebied wordt aangewezen. De bedoeling van het besluit is het 
corrigeren van wat ten aanzien van de te beschermen habitattypen Bijlage 1 en soorten van Bijlage 2 
van de Habitatrichtlijn niet goed is gegaan bij het publiceren van de oorspronkelijke 
aanwijzingsbesluiten. Het betreft vooral het alsnog beschermen van habitattypen en soorten die op 
het moment van aanwijzen (in voldoende mate en duurzaam) aanwezig bleken te zijn. 

 
 

We tekenen bezwaar aan tegen dit besluit omwille van de volgende gronden vanwaar we de 
onderbouwing u zo spoedig mogelijk doen toekomen. 

1. De procedure die is gevolgd bij het besluit. Het indienen van een zienswijze was eerst 
mogelijk nadat de habitats en soorten reeds geregistreerd waren bij de Europese Commissie. 
Dit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

2. De onjuiste interpretatie waar dit besluit op gebaseerd is. De natuur verandert met de tijd 
mee. In dit aanwij ingsbesluit wordt de oorspronkelijke aanwijzing gecorrigeerd. Er wordt 
derhalve met terugwerkende kracht natuur toegevoegd. Dit is een onjuiste interpretatie van 
het actualiseren van de habitat en soorten. 

3. De gevolgen die het heeft voor het betreffende gebied met betrekking tot de sociale en 
economische cultuur, alsmede de uitwerking dit heeft op de leefbaarheid van een 
plattelandsdorpen zijn omgeving. 

- 

.
 



 
 
 
 
 
 
Dit pro forma beroep is mede onde 

 
 
 

4. De minister heeft geen kaarten beschikbaar gesteld, waar de extra habitats en leefgebieden 
van de soorten precies zijn ingetekend. Hierdoor is het onmogelijk om de exacte gevolgen 
van dit wijzigingsbesluit door te rekenen. Kortom; de basiskaarten ontbreken. 

5. Van enige maatschappelijke weging en/of overleg met maatschappelijke organisaties vanuit 
de dorpen is geen sprake. In hoeverre is behoud van werkgelegenheid, cultuur, tradities en 
het algemeen welbevinden in en om de (plattelands)dorpen geborgd, dat is ons onduidelijk 
gebleken. Eveneens is ons onduidelijk gebleven in hoeverre het gebied zelf, het 
Holtingerveld,toegankelijk blijft voor de eigen inwoners en de recreant. 

Gezien de complexiteit van deze zaak verzoeken wij u om dit beroepsschrift als een pro forma 
beroepsschrift te beschouwen, en zullen wij middels aanvullend schrijven de beroepsgronden nader 
onderbouwen. 

 
 

Vertrouwende u hiermee voldoend t hebben geïnformeerd teken wij, in afwachting van uw 
reactie. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

J. Scheper, voorzitter 
 
 

M.L. Mulder, secretaris 
 
 
 
 
 
 

Dit pro forma beroep is mede ondertekend door de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en 
Busselte. 

Namens deze: W.P.M. Buijen, voorzitter 
 


