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Hoogersmilde, 10 oktober 2014 

Geachte dames en heren, 

Bij de totstandkoming van de gemeente Westerveld is onder andere gekozen voor het trekken van 
de gemeentegrens rond de terreinen van Staatsbosbeheer (Dwingelderveld en Drents-Friese Wold). 

Gevolg hiervan is dat een zeer klein deel van de Bosweg in Hoogersmilde nu deel uitmaakt van 
Westerveld terwijl de bewoners van dit deel van de Bosweg in alle opzichten verbonden zijn aan 
Hoogersmilde c.q. de gemeente (voorheen) Smilde, inmiddels Midden-Drenthe. 

Deze situatie heeft voor de bewoners geleid tot het verzoek om een grenscorrectie. Wij verwijzen 
hiervoor naar bijgaande correspondentie. 

Uit contacten met de gemeente Midden-Drenthe is ons gebleken dat Midden-Drenthe ons verzoek 
begrijpt en zeer welwillend is om aan deze grenscorrectie mee te werken. 

De gemeente Westerveld heeft besloten niet mee te willen werken aan een grenscorrectie vanwege 
de financiële consequenties. Anders dan in algemene bewoordingen, wordt door de gemeente 
Westerveld geen inzicht gegeven in de financiële consequenties. 

Vandaar dat wij gedwongen zijn zelf maar een schatting maken: 

Het gaat hier om een enclave van slechts 5 woningen in het Drents-Friese Wold, dus 5 huishoudens 
met in totaal 10 bewoners; 1 bedrijfsobject (het kantoor van Staatsbosbeheer); en 1000 meter weg, 
enerzijds begrensd door Midden-Drenthe en anderzijds door de provincie Friesland, gemeente 
Ooststellingwerf. In totaal zou het kunnen gaan om ca. 300 ha grond, vnl. bos en natuurterrein, en 
een klein deel landbouwgrond. 

De bijdrage uit het Gemeentefonds voor deze 300 ha grond wordt door ons geschat op ca. € 30.000. 
Voor de 300 ha grond geldt de OZB vrijstelling. 
De OZB en belastingopbrengst van de woningen bedraagt ca. € 5000. 
Uit de bijdrage per inwoner en andere elementen van het Gemeentefonds kunnen vanzelfsprekend 
geen substantiële bedragen voortvloeien omdat de getallen te klein zijn om berekeningen te maken. 

Voor het gemak ronden wij het totaalbedrag af op € 40.000. 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit bedrag een dergelijk "njet" van de gemeente Westerveld 
rechtvaardigt. Vooral ook omdat voor de herindeling dit deel van Westerveld behoorde tot Smilde 
en er bij het trekken van de gemeentegrens rond het terrein van Staatsbosbeheer geen rekening is 
gehouden met de belangen van de bewoners van dit deel van de Bosweg in Hoogersmilde. 

Wij gaan ervan uit dat de gemeente Midden-Drenthe bereid zal zijn voor dit bedrag een 
overgangsregeling te treffen zoals gebruikelijk bij systeemwijzigingen met grote financiële 
consequenties. 



Hierbij doen wij een beroep op de Provincie om te bezien of een bemiddelende rol de lucht kan 
klaren. 
Wij venvijzen hierbij naar het voorstel van het kabinet om te komen tot een nieuw beleidskader 
voor herindeling van gemeenten waarbij de Provincie een actievere rol krijgt toebedeeld: 

"Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid 
Het is van betekenis dat de nieuwe gemeente een interne samenhang kent, die identiteit geeft aan de 
nieuwe bestuurlijke eenheid zonder het belang van dorpen en kernen te miskennen. De aard van 
interne samenhang van de nieuw te vormen gemeente kan verschillende uitingsvormen hebben: 
cultureel, sociaal, economisch, geografisch, enzovoort. Voorkomen moet worden, dat de nieuwe 
gemeente niet meer is dan een administratieve eenheid waarmee burgers en maatschappelijke 
organisaties zich niet of nauwelijks verbonden voelen." 

Het moge duidelijk zijn dat wij ons in het geheel niet verbonden voelen met het bestuurlijke 
apparaat van de gemeente Westerveld. 

In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

Namens de bewoners van Bosweg 15A (Valens), 18 (Oost), 27A (Muilwijk), 29(Kaper/Klaver) en 
37 (Steinweg): 

fH-ScCL; 
E.J. Valens-Schiff 
Bosweg 15A 
9423 TH Hoogersmilde 

cc. B&W Westerveld 
B&W Midden-Drenthe 

Bijlage: 7 
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Hoogersmilde, 15 maart 2013. 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Westerveld. 

Onderwerp: Grenswijziging. 

Geacht college, 

Hierbij willen wij U verzoeken de grens van Uw gemeente te wijzigen t.b.v. de Bosweg in 
Hoogersmilde. Zoals U misschien weet, zijn bij de gemeentelijke herindeling de nrs. 15a t/m 
37, vijf woonhuizen en een kantoor van SBB, van voornoemde Bosweg bij Uw gemeente 
gevoegd. Deze bijvoeging is niet in overleg met ons, de bewoners gegaan en ook helemaal 
niet in ons belang. Daarom willen we graag 'terug' naar de Gemeente Midden-Drenthe. 

Vanaf het moment waarop deze bijvoeging heeft plaatsgevonden zijn er problemen geweest. 
Een aantal van deze problemen zullen we in het kort schetsen: 

- We krijgen geen enkele informatie. Geen gemeenteberichten, geen krantje. 

- Alle zaken rondom het afval ophalen is slechts door inspanning van bewoners 
eindelijk redelijk geregeld. Maar elk jaar wordt er weer géén afvalkalender en 
knipkaart gestuurd en moeten we daar zelf weer om vragen. Wat ook dit jaar weer 
zeer onduidelijk verloopt. 

- Sneeuwruimen is, al weer op initiatief van één van ons, eindelijk goed geregeld door 
de Gemeente Midden-Drenthe, maar 'onze' gemeente liet het afweten. 

- Bij juridische zaken blijkt het onmogelijk om duidelijk te maken dat we niet in de 
gemeente Midden-Drenthe wonen. 

- Post/pakketbezorging/zaken rond nutsbedrijven e.d. geven problemen omdat in 
navigatiesystemen deze Bosweg nrs. in Hoogersmilde foutief of met dubbele 
gemeente vermelding in hun systeem staan. 

- Bij herhaaldelijk aandringen op een gepaste WOZ berekening blijft er gekeken worden 
naar 'vergelijkbare' woningen die tientallen kilometers verder liggen. Wij prijzen ons 
ook gelukkig dat er onlangs een uitspraak is geweest waarin door de rechter bepaald 



is dat ons stuk Bosweg niet in hetzelfde 'waardegebied' ligt als de woningen waarmee 
we continue onterecht vergeleken worden. 

Hoogersmilde staat niet genoemd op Uw Gemeente site. Wordt niet genoemd bij de 
opsomming van dorpen en wordt niet genoemd in de canon van 2009. 

Nog enkele bijzondere zaken die zich voordoen en voorgedaan hebben: 

- Gesprekken met ambtenaren van Uw Gemeente hebben geen enkel blijvend effect 
gesorteerd op Uw houding t.a.v. ons. 

- Bij verkiezingen krijgen we steevast lijsten van twee gemeentes. 

- Bij de afgifte van goed leesbare huisnummers heeft de gemeente Midden-Drenthe 
ons gelukkig niet vergeten. Evenals bij controle i.v.m. verbouw, waarbij twee 
ambtenaren van onze 'buurgemeente' e.e.a. kwamen controleren. 

Plaatsing van borden ten behoeve van betere aanwijzing van onze nog al onlogische 
huisnummers werd in zeer korte tijd door onze 'buurgemeente' geregeld. Helaas 
heeft het, door U plaatsen van 60 km. borden, 8 jaar op zich laten wachten. Wellicht 
is hierbij de oorzaak dat het overlegorgaan die dit in zijn pakket had zo lomp en traag 
is, dat weglaten van een extra partner uit Midden Drenthe hier nauwelijks invloed op 
zal hebben. Tot onze spijt heeft U 'Uw' stuk Bosweg wel voorzien van een uitermate 
lawaaierige bermverharding, waardoor sneller rijden gestimuleerd lijkt en vervolgens 
een buitengewoon geluidsoverlastgevende ruwe laag over de weg aangebracht. 
Zonder overleg uiteraard. 

Wij willen U ook graag op het volgende wijzen. Onze sociale en economische verbondenheid 
ligt bij Hoogersmilde/Smilde. Winkels/huisarts/bibliotheek enz. enz. in alles zijn wij op 
Hoogersmilde/Smilde gericht. Alle sociale contacten en organisaties eveneens. Historisch 
gezien horen wij bij Hoogersmilde, Gemeente Midden-Drenthe. 

Technisch gesproken zijn we een enclave, tussen Midden-Drenthe en Ooststellingerwerf. Op 
geen enkel punt grenst onze infrastructuur aan Westerveld. Iets wat alleen maar meer 
benadrukt zal worden als SBB de plannen om de Oudewillemsweg richting Oude 
Willem/Wateren voor autoverkeer af te sluiten zal realiseren. 

Hieronder een aantal belangwekkende citaten uit een brief van de minister van Binnenlandse 
zaken van 18-12-2002, betreffende 'Beleidskader Gemeentelijke herindeling'. 

....Het kabinet hecht groot belang aan draagvlak onder de bevolking voor 
herindelingvoorstellen Als knelpunten bij herindeling worden hier genoemd: Juridisch-
bestuurlijk, sociaal- geografisch en financieel economische zaken. 

...de nadruk wordt gelegd op maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. 



Voorgesteld wordt de regionale omgeving direct bij hun visie voornemen te betrekken. 

Wij nemen het U niet kwalijk dat dit stukje van Uw Gemeente nu niet bepaald vaak in Uw 
gedachte is. Immers het is een vreemde onlogische constructie geweest, zowel voor U als 
voor ons. Wij vragen U dan ook om deze situatie ongedaan te maken en Uw 
gemeentegrenzen hiertoe aan te passen. 

Uiteraard worden niet alle punten door alle betrokkenen even belangrijk geacht, maar de 
strekking van onze vraag aan U wordt door alle bewoners van de Bosweg onderschreven, 

Fam. Valens Bosweg 15a 9423 TA 

Fam. Muilwijk Bosweg 27a 9423 TA 

Fam. Kaper/Klaver Bosweg 29 9423 TA 

Fam. Steinweg Bosweg 37 9423 TA 

In overleg met: 
Hr. Oost, Bosweg 18, eigenaar, geen bewoner. 

CC: Aan het college van B en W Gemeente Midden Drenthe 
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GemeenteWesterveld 

De heer M.M.J. Valens 
Bosweg 15 
9423 TA HOOGERSMILDE 

VERZONDEN 0 2 JULUuiJ 

Datum 

25 juni 2013 
Ons kenmerk 
13/06020 

Uw brief Uw kenmerk 

Onderwerp 
afwijzing verzoek tot grenscorrectie 

Geachte heer Valens, 

Op 15 maart 2013 hebben wij een brief ontvangen van een aantal bewoners van de Bosweg te 
Hoogersmilde. In deze brief vraagt u als bewoner van de Bosweg om de gemeentegrens aan te 
passen, zodat het grondgebied bij de woningen en de bewoners bij gemeente Midden Drenthe gaan 
horen in plaats van de gemeente Westerveld. 

Het gedeelte van de Bosweg waarover in de brief gesproken wordt ligt bovenin de gemeente 
Westerveld. Indien dit wordt afgestoten aan de gemeente Midden Drenthe, dan gaat er ook een 
hoeveelheid grond over. Dit wordt niet wenselijk geacht. Ook de weg zelf kan niet als grens 
gebruikt worden, omdat er aan beide zijde van de weg woningen staan. Indien de weg als grens 
wordt aangehouden dan betekent dit er een aantal bewoners wel overgaan, maar de overige 
bewoners niet. 

Gelet op bovenstaande heeft het college in haar vergadering van 18 juni 2013 besloten om niet mee 
te werken aan een grenscorrectie. Wel heeft het college besloten om met u, als bewoners van de 
Bosweg, een afspraak te maken, zodat er gezamenlijk naar oplossingen gekeken kan worden. 
Hiervoor neemt het bestuursecretariaat binnenkort contact met u op. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via info(2>,gemeentewesterveld.nl In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren we 
u op onze website te kijken voor de openingstijden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 
T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl 11 vvwvv.gemeentewesterveld.nl | @gem_westerveld 

BTW-identificatienummer: NL 8062.98.844.B.0I KvK nummer: 01172480 

mailto:info@gemeentewesterveld.nl
http://vvwvv.gemeentewesterveld.nl
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GemeenttWesterveld 

De heer M.M.J. Valens 
Bosweg 15a 
9423 TA HOOGERSMILDE 

VERZONDEN 0 4 SEP. 2013 

Datum Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk 
3 september 2013 13/17631 

Onderwerp 
uitnodiging gesprek 

Geachte heer Valens, 

Op 2 juli 2013 hebben wij u een brief gestuurd naar aanleiding van uw verzoek tot een 
grenscorrectie. In deze brief geven wij aan dat wij graag met u, als betrokken bewoner, een gesprek 
willen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gesprek met wethouder Smidt en mevrouw Dekker 
(betrokken ambtenaar) op dinsdag 15 oktober 2013 om 15.30 uur in het gemeentehuis, gevestigd 
aan de Raadhuislaan 1 te Diever. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via info@gemeentewesterveld.nl In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren we 
u op onze website te kijken voor de openingstijden. 

Met vriendelijke groet, 
namens,burgemeester_ejL wethouders 

mevrouw A. Harms 
teamleider Leefomgeving 

Bezoekadres: Raadhuislaan I, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 
T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl 11 vvwvv.gemeentewesterveld.nl | @gem_westerveld 

BTW-identiftcatienummer: NL 8062.98.844.B.01 KvK nummer: 001172480 

mailto:info@gemeentewesterveld.nl
mailto:info@gemeentewesterveld.nl
http://vvwvv.gemeentewesterveld.nl
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Hoogersmilde, 8 juli 2013 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Westerveld 

Geacht college, 

Wij refereren aan uw schrijven van 25 juni 2013, kenmerk 13/06020, door u verzonden op 2 juli 
2013. 

Wij kunnen ons helaas niet aan de indruk onttrekken, dat u niet geheel op de hoogte bent van de 
omgeving waar onze huizen gelegen zijn. 

Voor het gesprek met het college hebben wij daarom alvast te volgende vragen: 

Waarom is het niet wenselijk dat een hoeveelheid grond over gaat naar een buurgemeente? 
De grond valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Smilde. Het zou dus niet meer dan logisch 
zijn dat deze grond eigenlijk toebehoort aan de gemeente Midden-Drenthe. 

Welke weg bedoelt u, als u beschrijft dat er aan beide zijden van de weg woningen staan en dat er 
sprake is van overige bewoners? Wij zijn namelijk de enige bewoners die niet tot de gemeente 
Midden-Drenthe behoren. 

In afwachting van het bestuurssecretariaat voor het maken van een afspraak, verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

namens de bewoners van de Bosweg, 

E.J. Valens-Schiff 
Bosweg 15A 
9423 TA Hoogersmilde 

P.S. De familie Valens (Bosweg 15A) heeft tot op heden nog geen brief van u ontvangen. 
Zoudt u een kopie kunnen sturen? 

cc. College B&W Gemeente Midden-Drenthe 
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GemeenttWesterveld 

De heer M.M.J. Valens 
Bosweg 15a 
9423 TA HOOGERSMILDE 

VERZONDEN 16 HMEl20U 
Datum 
18 maart 2014 

Uns kenmerk 
14/03318 

Uw brief Uw kenmerk 

Onderwerp 
definitief besluit college inzake verzoek tot grenscorrectie 

Geachte heer Valens, 

Op dinsdag 15 oktober 2013 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen u, als bewoner van de 
Bosweg, wethouder Smidt en mevrouw Dekker (betrokken ambtenaar). Tijdens dit gesprek heeft 
wethouder Smidt aangegeven nog een aantal zaken uit te zoeken om vervolgens met het college 
van burgemeester en wethouders tot een definitief antwoord te komen. 

Onlangs is het verzoek tot grenscorrectie in het college van burgemeester en wethouders aan de 
orde geweest. Door het college van burgemeester en wethouders is besloten om definitief niet mee 
te werken aan een grenscorrectie. Medewerking verlenen aan een grenscorrectie betekent voor de 
gemeente Westerveld minder inkomsten, inkomsten op het gebied van de WOZ en algemene 
uitkeringen. De oppervlakte van de gemeente is een van de 34 componenten van het inkomen 
vanuit het Rijk. Gezien deze financiële consequenties heeft het meewerken aan een grenscorrectie 
een grote impact voor de gemeente Westerveld. 

Een kopie van deze brief zal gestuurd worden naar de gemeente Midden-Drenthe. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via info@gerneentewesterveld.nl In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren we 
u op onze website te kijken voor de openingstijden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 
T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl 11 wwvv.gemeentevvesterveld.nl | @gem westerveld 

BTW-identifïcatienummer: NL 8062.98.844.B.01 KvK nummer: 001172480 
Bankrekeningnummer: NL27BNGH0285079085 

mailto:info@gerneentewesterveld.nl
mailto:info@gemeentewesterveld.nl
http://wwvv.gemeentevvesterveld.nl
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Hoogersmilde, 31 maart 2014 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente Westerveld. 

Hierbij reageren wij op Uw brief van 18 maart 2014. 

Allereerst willen wij onze teleurstelling uitspreken over Uw antwoord. . 

U heeft vijf maanden de tijd genomen om uiteindelijk te reageren op ons gesprek met Uw wethouder 
en ons schrijven van maart 2013. 

Wat ons grieft, is dat er in het geheel niet ingegaan wordt op de redenen die wij hebben aangegeven 
ter ondersteuning van ons verzoek tot grenscorrectie. Dit doet vermoeden dat u geen 
belangenafweging heeft gemaakt waarbij ook rekening wordt gehouden met de belangen van de 
bewoners. 

Hoogersmilde behoort cultuur-historisch en socio-economisch nog steeds tot Smilde .(Wegen, 
huisarts, tandarts en overige voorzieningen, netnummer telefoon én postcode. Waarbij dat laatste al 
geleid heeft tot juridische problemen.) 

De wethouder heeft in dat gesprek aangegeven dat hij eerst de financiële consequenties van een 
eventuele grenscorrectie moest onderzoeken omdat het zou kunnen gaan om ca. 300 hectare 
waarover men dan de rijksbijdrage zou missen. 

Inzicht in de financiële consequenties is voor ons evenzeer noodzakelijk om enigszins te kunnen 
beoordelen of de nadelige gevolgen voor de begroting van de gemeente Westerveld opwegen tegen 
de belangen van de bewoners en of wij ons dan eventueel maar moeten schikken in ons lot dan wel 
dat er wellicht andere oplossingen mogelijk zijn. 

Zolang u ons geen inzicht geeft in de orde van grootte van de financiële consequenties zijn wij 
gedwongen zelf een schatting te maken van de "vestzak-broekzak" consequenties tussen Westerveld 
en Midden-Drenthe ingeval van een grenscorrectie. 
Dit zou kunnen leiden tot verdere misverstanden gezien de complexiteit van de berekeningen voor de 
inkomsten cq. uitkeringen uit het gemeentefonds en uitgaven t.a.v. onderhoud wegen en riolering, 
afval ophaaldienst e.d. 

Teneinde escalatie van deze kwestie te voorkomen, lijkt het ons verstandig eerst een vervolggesprek 
te hebben waarin u ons beter kunt informeren en wij kunnen bespreken of er oplossingen mogelijk 
zijn waarbij de financiële consequenties voor de begroting van Westerveld geen belemmering hoeft 
te zijn. 

Een kopie van deze brief zal gestuurd worden naar de gemeente Midden-Drenthe en wij vertrouwer 
erop dat uw motto naoberschap niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. 

In afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groet 

Bewoners van Bosweg Hoogersmilde: 

l.Fam.Valens/Schiff 

2.Fam. Muilwijk 

3. Fam. Kaper/Klaver 

4.Fam. Steinweg/ Leunge 

5. In overleg Hr. Oost nr. 18 
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Westerveld 

mevrouw E.J. Valens-Schiff 
Bosweg 15 A 
9423 TA HOOGERSMILDE 

Datum 
01 april 2014 

Ons kenmerk 
14/06464 

Uw brief 
31 maart 2014 

Uw kenmerk 

Onderwerp 
grenscorrectie 

Geachte mevrouw Valens-Schiff, 

Op 31 maart 2014 hebben wij van u een brief ontvangen. Deze is geregistreerd onder nummer 
14/06464 en in behandeling bij het team Leefomgeving. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord 
op uw schrijven. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via info@gemeentewesterveld.nl. In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren we 
u op onze website te kijken voor de openingstijden. 

Deze brief komt uit een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

N.L.J.J. Dusink 
secretaris 

H.Jager 
burgemeester 

Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 
T: 14 0521 | F: (0521) 349 499 | E: info^gemeentewesterveld.nl | 1: w-ww.gemeentewesterveld.nl | @gem_westerveld 

BTW-identificatienummer : NL 8062.98.844.B.01 KvK nummer : 01172480 

mailto:info@gemeentewesterveld.nl

