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Stichting

 
De Woudreus 

 
Aan  college van B&W en  
de leden van de gemeenteraad van gemeente  Westerveld, 
Diever. 
 
Provincie Drenthe 
t.a.v.  het  college van Gedeputeerde Staten en de leden van de Provinciale Staten, 
Provinciehuis, 
Assen. 
 
 
Geacht College en geachte Statenleden, geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Wij lazen onderstaand persbericht: 
 
“ Op 3 december 2013 is de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek officieel door 
Gedeputeerde Staten van Drenthe ingesteld. De Stuurgroep heeft de opdracht om voor Nationaal Park 
Drents-Friese Wold en Nationaal Park Dwingelderveld de taken van de voormalige overlegorganen over te 
nemen. De twee Nationale Parken blijven deel uitmaken van het stelsel van de 20 Nationale Parken in 
Nederland, geborgd in de nieuwe Natuurwet. 
 De Stuurgroep geeft invulling aan een gezamenlijk beheer van de natuur, het toegankelijk en beleefbaar 
houden van de gebieden en het geven van educatie en voorlichting over natuur en nationale parken. 
Daarnaast heeft de Stuurgroep ook de taak om het Integraal Plan Holtingerveld en de toegangspoort 
Holtingerveld verder vorm te geven en te realiseren. Daarbij worden ook het omliggende en tussenliggende 
landschap en de dorpen betrokken bij de drie grote natuurgebieden.”. 
 
In die stuurgroep zijn allerlei bestuursorganen vertegenwoordigd, waaronder - in minderheid - de gemeente 
Westerveld. Binnen deze gemeente is wel de meeste grond van particuliere eigenaren gelegen. 
 
Dat noopt ons tot een aantal opmerkingen en vragen. 
   
Ten eerste  
Er stond in het persbericht, onder andere te lezen op de website van het Overlegorgaan Drents-Friese Wold, 
en eerder in het informatiebulletin van het Nationaal Park Dwingelderveld ‘VELDSPRAAK’ nr.2-2013, dat 
de voormalige  Nationale Parken Dwingelderveld en Drents Friese Wold zijn gebundeld met het 
Holtingerveld, maar dit laatste gebied is geen Nationaal Park en daarom ten onrechte  toegevoegd. Wat is 
daarvan de reden? Op welke wettelijke grondslag is dit gebaseerd? 

 
  
Ten tweede 
Verder staat op onder andere genoemde website en in  het genoemde informatiebulletin dat de Natuurwet de 
Nationale Parken heeft geborgd. Dat is onzin, de Natuurwet bestaat nog niet. Dus deze Stuurgroep is alleen 
daarom al onwettig. 
Waarom is deze installatie voortijdig geschied, zo er al Nationale parken zouden geborgd zijn in  
voornoemde ontwerpwet? 
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Ten derde 
Van veel groter belang voor  het Dwingelderveld en het Drents Friese Wold is dat dit Natura 2000 gebieden 
zijn.  Bevoegd gezag is de Provincie. Het Holtingerveld is geen Natura 2000 gebied, aangewezen door 
Europa. Bevoegd gezag is hier de gemeente Westerveld. Dus het heeft niet dezelfde status als beide andere 
gebieden en zijn er  twee verschillende bevoegde gezagen. Waarom is het dan toch toegevoegd? Bent u er 
zich van bewust dat de N2000 verplichtingen geen EHS- doelen1 zijn? Althans behoren te zijn? 
 
Ten vierde  
Natura 2000 heeft resultaatsverplichtingen ten aanzien van die gegevens die zijn  aangemeld bij, 
goedgekeurd en aangewezen door Europa op het Standaard Gegevens Formulier (SGF) 2004. De nationale 
doelen zijn in de aanwijzingsbesluiten toegevoegd. De recreatieve voorzieningen en andere werken 
enzovoort dienen aan een passende beoordeling vooraf te worden onderworpen om te onderzoeken of deze 
mogelijk schade kunnen toebrengen aan de opgegeven data in het SGF.  
 
Ten vijfde  
Nationale Parken zijn instituties die zijn - althans behoren te worden- afgeschaft, want zij zijn ondergeschikt 
aan de status N2000. Nationale Parken zijn een institutie uit de EHS,  met beheer en inrichtingsplannen 
(BIP). 
De  regering heeft het beheer van de twee Natura 2000 gebieden Dwingelderveld en Drents-Friese Wold  
aan de  provincies overgedragen. Voor het Drents-Friese Wold is een beheerplan gereed en nog niet 
definitief vastgesteld. Het moet nog, zoals men zegt ” in de inspraak” conform artikel 6 lid 1 van de 
Habitatrichtlijn. Ook moet er een soort wettelijke borging zijn van dit plan voor omwonenden van een 
Natura 2000 gebied zoals de Tweede Kamer heeft bedongen en de Minister heeft toegezegd. 
Ons lijkt het een zeer slechte zaak dat er twee beheersregimes door elkaar gaan lopen, waarvan het BIP een 
niet democratisch vastgesteld onderdeel is, zonder wettelijke criteria. Het Compendium voor de 
leefomgeving stelt ook vast dat de EHS een andere zaak is dan Natura 2000. Dus dient de EHS ver van de 
gebieden te blijven. Zie hiervoor bijlage. 
  
Onmogelijk en in strijd met  de rechtszekerheid. 
Een  volgend en ernstig punt van onmogelijkheid is de uitbreiding van die voormalige   twee parken, onder 
de vleugels van deze Commissie/Stuurgroep, zijnde twee N2000 gebieden (waar Europese richtlijnen 
gelden) met het omliggend landschap en de omliggende dorpen, waar de besturen van de respectieve 
gemeentes de autonomie hebben. 
Ook is dit tussenliggende zeer grote gebied geen Natura 2000 gebied, noch is het in de wet aangewezen als 
Nationaal Park! Dus hier heeft de Stuurgroep niets te zoeken en het al helemaal niet als Nationaal Park te 
benoemen, want dat zijn deze dorpen en het landelijk gebied niet! Dat is een oneigenlijke benaming en 
misbruik van macht, hetgeen in strijd is met de rechtszekerheid die een rechtsstaat eigen hoort te zijn. 
 
Wat  aanzienlijke zorgen baart en eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn is het  ontbreken van enige 
wettelijke bevoegdheid en vooral het ontbreken van toestemming  tot het instellen van de Stuurgroep van de 
daartoe wel bevoegde organen, te weten de gemeenteraad en de Statenleden van de provincie Drenthe, zie 
art.128 Grondwet. Dit kan slechts worden gedelegeerd of gemandateerd door de hoogste organen van de in 
de Grondwet genoemde instituties, t.w. in dit geval de gemeenteraad en de Provinciale Staten. Ons is de 
toestemming niet bekend. Ons is wel bekend dat de gemeenteraad van de voormalige gemeente Dwingeloo 
na lang dralen en na het geven van allerlei toezeggingen door de Minister,  uiteindelijk toestemming heeft 
gegeven aan de vertegenwoordigers van die gemeente om plaats te nemen in een Overlegorgaan, MITS de 
vergaderingen openbaar zouden zijn, mits de gegevens kenbaar waren voor de gemeenteraad en mits de 
vertegenwoordiger verslag uitbracht en verantwoording aflegde. Zo was de autonomie van de gemeente 
gewaarborgd. Dat dit door de gemeente Westerveld niet goed is opgevolgd moge zo zijn, maar  de 
voorwaarde geldt nog onverkort.  
Ook dienen de taken door de Raad en door de Staten nauwkeurig te worden begrensd en afgebakend. 
Bevoegdheid is wettelijk onmogelijk, dus er dient te worden gewacht tot de wetgever hiertoe door middel 
van wetgeving tot een dergelijke machtsverschuiving besluit.   

                                                
1 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
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De gemeente stelt voor haar buitengebied een bestemmingsplan vast conform de Wet ruimtelijke ordening. 
Een bestemmingplan is een burger en overheid bindend plan. De enige die iets met een bestemmingplan 
doet is de gemeente. De Stuurgroep heeft geen wettelijk recht noch de bevoegdheid om zich in strijd met het 
bestemmingplan over de toekomst van deze gebieden uit te spreken, want dat is haar eigendom niet, en haar 
zeggenschap niet. De gemeente stelt dit bestemmingsplan op in samenspraak met de bewoners die daar 
eigendom hebben.  
Het is het eigendom van de  burgers die wij nergens beschermd en geborgd zien!  Behalve als zij worden 
geconfronteerd met de schaduwplannen die kennelijk al klaar liggen en die verstrekkende gevolgen hebben 
voor hun eigendom en bedrijf. Deze schaduwplannen worden door middel van de wet Wilg door de strot 
geduwd en deze wet is nauwelijks appelabel.  
 
We weten  allemaal hoe ver de beslissingen van de voormalige  Overlegorganen hebben gereikt, ook al 
hadden deze geen enkele bevoegdheid. Zij hadden echter nog de opdracht om in het openbaar te vergaderen, 
ook al kreeg de burger steeds meer de indruk dat hun inbreng niets uithaalde. De vertegenwoordiger van de 
zogenaamde  ‘kleine  eigenaren’ in het overlegorgaan moest het onderspit delven, want deze vindt geen 
zetel in deze “Stuurgroep”. Nu dreigen 19.000 inwoners van een gemeente, omdat zij in en tussen de parken 
wonen dan wel werken, ook nog aan de gevolgen van de beslissingen van een niet bevoegd ‘orgaan’ te 
worden onderworpen. Dit zonder dat de wettelijke mogelijkheden van inspraak, zienswijze en beroep zijn 
geboden. Dat mag niet, dat is primo in strijd met het EVRM, waar het eigendomsrecht de belangrijkste 
pijler is. Als de staat zichzelf het recht verschaft om het eigendomsrecht af te schaffen of in waarde te doen 
verminderen, wanneer dat uitkomt,  is dat ook in strijd met de term rechtsstaat: the rule of law. Mensen 
moeten weten dat de wet eerlijk en zonder aanzien des persoons wordt gehandhaafd door instellingen die 
daarop kunnen worden afgerekend. Dat is hier niet het geval: via een schimmig geheim voorspel immers 
wordt het lot van het particulier eigendom  bezegeld door middel van onteigening of in ieder geval 
waardevermindering of schade voor een doel dat nergens in de wet staat. Een eigendomspapier in deze 
constellatie als hierboven omschreven heeft nauwelijks enige waarde, maar dat is nu precies het gevolg van 
het bezitten van een eigendomspapier in/rondom de EHS .  
 
Secundo is dit in strijd met de Nederlandse wetgeving, namelijk de Grondwet en  tertio de Habitatrichtlijn.  
Europese wetgeving is rechtstreeks bindend.  
Hoezeer de burger niet meer serieus wordt genomen blijkt ook uit het feit dat er geen vertegenwoordiger is 
aangewezen voor de eigenaren van grond  in de  Nationale Parken, tevens Natura 2000 gebied 
Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en met name ook die eigenaren buiten deze gebieden, die te maken 
hebben met externe gevolgen van het beleid in de drie gebieden Holtingerveld, Dwingelderveld, en Drents-
Friese Wold.   
 
Wat helemaal onmogelijk zou moeten zijn in een democratische rechtsstaat is het feit dat deze groep 
aankondigde niet te vergaderen in het openbaar.  
 
Deze ‘stuurgroep’ die  het zich permitteert om stiekem - dus niet openbare - vergaderingen te beleggen met 
democratisch niet daartoe gerechtigde personen/ bestuursorganen, druist regelrecht  tegen de  democratische 
rechtsorde in. 
 
We dringen er op aan, dat dit schrijven op zeer korte termijn door U wordt beantwoord.  
 
Hoogachtend, 
 
namens het bestuur van stichting De Woudreus, 
 
M.J.J.Vodegel-Versteeg 
secretaris 
 
Datum: 10 februari 2014 
 
 
 



Bijlage bij de reeds toegestuurde brief De Woudreus d.d.10 februari jl.  
aan GS , Statenleden van Drenhte, het College van B&W te Westerveld 
en de Raadsleden van de gemeente Westerveld. 
Deze bijlage wordt in de brief genoemd, zie onder Ten vijfde, pag. 2..Wij 
sturen deze alsnog toe, met excuus  
Uit het Compendium voor de leefomgeving: 
 
“”Toestand Natura 2000 
Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, 
die worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de 
Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen geven aan welke typen natuur 
en welke soorten  moeten worden beschermd. De lidstaten wijzen 
daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten 
instandhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te 
beschermen. 
• De Nederlandse Natura 2000 gebieden beslaan momenteel ongeveer 

1 miljoen hectaren (waarvan tweederde open water, inclusief 
de kustwateren 

…………enz.  
 
Beleidsdoelen 
Er is geen beleidsmatige koppeling tussen deze en de natuurdoelen 
van de EHS. Wel geven de onder de natuurdoelen liggende 
natuurdoeltypen aan welk habitattype ze omvatten. Tevens zijn de 
VHR-soorten, met uitzondering van trekvogels, als doelsoorten in het 
beleid opgenomen (Bal et al., 2001). Echter, de natuurdoeltypen (en 
zeker de natuurdoelen) zijn veelal te breed gedefinieerd om sturend 
voor de habitattypen te zijn en de VHR-soorten vormen slechts een 
klein percentage van het totaal aantal doelsoorten.”” 
 
 
Noot: uiteraard is het zeer te betreuren dat natura 2000- met opzet-  een onderdeel is 
geworden van de Ecologische Hoofdstructuur, en dat de doelen van de EHS, 
Nederland beleid, sturend zijn geworden voor  de herinrichting van reeds aangewezen  
Europese  Vogel en Habitatrichtlijngebieden, die strenge bescherming  tot behoud 
genieten ingevolge art. 6 lid 3. Hr. 
 
Vreemd genoeg heeft de Europese  Commissie, Nederland en  de Raad van State  
verzuimd te vragen aan het Hof van Justitie, of dit herstel en al die herinrichtingen die 
de facto niets anders zijn dan het bereiken van landelijk beleid,  de EHS doelen, 
namelijk verschraling, verzuring  en vernatting ................ 
 
Daarover hebben we u reeds eerder bericht.  
 
Waar het thans om gaat is, dat zelfs het Compendium voor de leefomgeving een 
verschil ziet tussen de  olifant in de cultuurhistorische geschiedenis zoals de EHS ooit 
is genoemd, en  Natura 2000  dat juist natuur beoogt  te beschermen. 
Stichting de Woudreus,12 februari. 
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