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Provinciale Staten Drenthe
Postbus 122

9400 AC Assen

Beilen, 26 januari 2012

L.J.A.C. Hermans
De Vonderkampen 144
9411RH Beilen

Telefoon: 0593-565233
06-43127875
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Geachte heer, mevrouw,

Sinds vier jaar heb ik met veel plezier gewoond op bovenstaand adres. Vier jaar geleden heb ik dit

huis gekocht. Achter de woning, wat mün enige uitzicht is, was het prachtig groen en een bijna

volledig vr'rj uitzicht. Dit heerlijke, vrije gevoel is afgelopen jaar verdwenen.

Ruim een jaar geleden werd door de gemeente Midden Drenthe een hele r'rj prachtige eiken gekapt,

enerzijds ten behoeve van een fietspad maar ook voor het aanleggen van leidingen voor

Fríeslandcampina. Daarna zijn er het afgelopen halve jaar 2 enorme fabrieksgebouwen gerealiseerd

voor de Frieslandcampina Domo B.V.

Als inwoner van Midden Drenthe kijk ik wekel'rjks naar de gemeenteberichten, zo ook naar de

aankondigingen van aangevraagde bouwvergunningen, Voor de nieuw gerealiseerde gebouwen bíj

de Domo, heb ik nooit een aankondiging gezien. Vervolgens begon de bouw en dacht ik, misschien

valt het allemaal wel mee, ik wacht het maar even af. De gebouwen hebben nu hun definitieve

omvang bereikt. Ze zijn gigantisch. Vanuít mijn woonkamer heb ik nu enkel nog uitzicht op de beide

nieuw gerealiseerde gebouwen.

Navraag bij de afdeling bouwen en wonen van de gemeente maakt me duidelijk dat de vergunning

hiervoor door de provincie is verleend.

Naar aanleiding van deze informatie heb ik, samen met mijn buren dhr. en mevr. Harms, een gesprek

gehad met één van de medewerkers van Frieslandcampina, de heer Tekstra. Dit gesprek vond plaats

op 25 januarijl.

Hij heeft de situatie bij de betreffende woningen bekeken en verteld dat de uitbreiding nog niet

volledig is gerealiseerd. Er zal nog een toren worden gebouwd waarop ik ook weer volledig uitzicht

heb. De heer Tekstra heeft aangegeven dat frieslanscampina volledig gehandeld heeft in

overeenstemming met de vereiste procedures. Wat mij betreft had ik daarover ook geen enkele

twijfel.
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lk weet dat ik als inwoner van Nederland geacht wordt de wetgeving te kennen,.lk vind het echter
niet reëel dat ik zou weten welke bouunrergunning door welke instantie wordt verleend. Zelfs al zou

ik het geweten hebben en zou ik tijdig bezwaar hebben gemaakt bij de provincie, lk niet de illusie heb
dat dit gegrond zou zijn verklaard. Daarvoor is het economische belang van de Domo voor deze regio
te groot. Hiervoor heb ik ook alle begrip daar er weinig werkgelegenheid is hier in het noorden. Het is
geweldig voor onze regio dat er een dergelijke grote werkgever is.

Feit is dat door het kappen van de bomen en de uitbreiding van de Domo mijn woning in waarde is
gedaald en m¡-n dagelijkse woongenot ernst¡g is aangetast.

lk heb een brief geschreven naar de directie van Frieslandcampina met het verzoek om met een
voorstel te komen om deze schade te compenseren.

Daarnaast heb ik een brief geschreven naar de gemeente Midden Drenthe. Zij zijn mede
verantwoordelijk omdat ze een belangrijk deel van de groenvoorziening achter mijn woning hebben
weggehaald.

Als vergunningverlener bent u mede verantwoordelijk voor mijn huidige situatie.

Daarom venoek ik u om, eventueel samen met Fr¡eslandcampina en de gemeente Midden Drenthe,
met een oplossíng te komen voor mijn probleem.

Vriendelijke groeten,

L. Hermans


