
 

 

Vragen bij concept omgevingsvisie 

Op pag 11 wordt vermeld dat wij in 2040 de ondergrondse drinkwatervoorraad gered hebben van allerhande 

vervuiling. 

Vraag: Wat wordt hier bedoeld met uitloging en/of , worden met de term bestrijdingsmiddelen 

gewasbeschermingsmiddelen bedoeld ? (Dan zouden we dat in de hele tekst van deze visie wel kunnen 

doorzetten))  Komen medicijnresten in het diepe grondwater of wordt hier naar het oppervlakte water en het 

drinkwater uit de rioolwaterzuivering verwezen ? Kortom, kan dit wat nauwkeuriger en op correcte info 

gebaseerd ? 

Op pag. 12, 36 en 49 wordt de verbetering van de oost-west verbinding genoemd.  

Vraag: Moeten we dit interpreteren als een pleidooi voor een rondweg rond Diever, Wapse en 

Vledder ? Hoe verhoudt deze wens zich tot de uitspraak van de raad om hier van af te zien. Is in 

beeld welke landschappelijke, cultuurhistorische en woongenot beperkende effecten dit heeft en 

hoe verhoudt zich dat tot de ook in deze visie uitgesproken waardering voor juist die karakteristieken 

van onze gemeente ? 

Op pag. 13 wordt een streven genoemd naar een passanten camper plaats. 

Vraag : Hoe verhoudt zich dit streven tot de voorzieningen die er op diverse campings in en rond 

onze gemeente al zijn ? Camping Diever, camping De Reeënwissel etc. Is met deze direct 

betrokkenen overlegd ?  
Of wordt gedacht aan een klein gemeentelijk veldje met de minimaal benodigde voorzieningen, voor 1 of 2 

nachten, zoals we die in Frankrijk en elders wel aantreffen.? 

Op pag. 13 wordt gesproken over twee multifunctionele centra. En over ontmoetingsplekken in elk 

dorp .  

Vraag: wat staat er nu eigenlijk in dit punt 1.4.3 b ? Wat wordt er gesloten, wat blijft en in welke 

vorm ? En hoe verhoudt dit zich tot de vele raadsuitspraken en -wensen van de afgelopen periode ? 

Op pag 15 wordt het streven naar meer biodiversiteit genoemd, maar dit lijkt beperkt tot het gemeentelijk 

groen. 

Vraag:  Waarom wordt niet aangegeven dat je als gemeente daarnaast de biodiversiteit op je hele grondgebied 

graag ziet toenemen en dat je die aktief stimuleert ? Kan dit in deze geest worden aangevuld ? 

Op pag 15, bij punt g komen de gewasbeschermingsmiddelen aan de orde. Wij zouden hier wel een wat 

scherpere tekst en opstelling van de gemeente willen zien, zeker gelet op wat in deze omgevingsvisie op pag 41 

vermeld wordt over de mogelijkheid om af te wijken of voorop te lopen t.o.v. elders gehanteerd beleid. 

Wij zullen in het debat op 7 sept. met een amendement in deze komen. 

Op pg 15 komt ook de oplettendheid tav. 5G aan de orde en verderop wordt ruimte gegeven aan 

initiatieven voor stralingsvrij bouwen. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan de raadsdiscussies 

over het zendmastenbeleid. Eén wezenlijk onderdeel hieruit mist echter: dat bij een plan voor een 

nieuwe zendmast met omwonenden vroegtijdig wordt overlegd en ruimte wordt geboden voor aktief 

meedenken waarbij ook de welstandsvisie wordt betrokken. 



Vraag: Waarom wordt dit aspect van bewonersbetrokkenheid niet meegenomen, terwijl dit bijv. bij 

lokale duurzaamheidsinitiatieven, pag 16 punt f wel apart vermeld wordt ? 

Op pag 15 komt ook de gaswinning aan de orde. De tekst , en dus de voorgenomen inzet van de 
gemeente  is nu wel heel erg summier vergeleken met wat in het aan de raad voorgelegde ambitie 
document 2.0 stond. 

 (4. Vroegtijdig adviseren inzake gaswinning  

Een onderwerp dat direct raakt aan de veiligheid van onze inwoners is de gaswinning. In de gemeente 

Westerveld wordt op een aantal plekken gas gewonnen. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat; als gemeente hebben we een beperkte, adviserende rol. 

Ondanks die beperkte rol voor ons als gemeente, kan de impact op onze inwoners en bebouwde omgeving 

groot zijn. Met andere woorden: gaswinning kan leiden tot schade, zowel materieel als immaterieel. Wij blijven 

daarom doen wat in ons bereik ligt om samen met betrokken partners (buurtgemeenten, waterschap en 

provincie) actief betrokken te zijn richting mijnbouwbedrijf en het ministerie. Tegelijk blijven we, net als nu, 

ons inspannen om in een vroegtijdig stadium bij het rijk aan tafel te komen. Op die manier blijven we onze 

adviserende rol aan de voorkant inzetten.) 

Vraag:  Kan die oorspronkelijke tekst hier weer opgenomen worden ? (Of moet hier een 

beleidswijziging in gezien worden waar de raad nog niet over gesproken heeft ?) 

Op pag 18 staat een visiekaart afgebeeld. Deze kan tot veel misverstanden leiden. Een aantal 

symbolen worden niet in de legenda benoemd. Een aantal kunnen tot grote verwarring leiden, zoals 

bijv. alleen de winkelkarretjes in Havelte en Vledder. En, ook opvallend , het vakantiepark symbool 

midden in het Drents-Friese Wold. 

Vraag: Kan deze kaart verbeterd of wellicht gewoon weg ? 

Op pag. 24 komen de beekdalen aan de orde. 

Dit lijkt ons de juiste plek om de strekking van de aangehouden motie weidevogels van 6 juli 2021 te 

verwerken. Wij zullen de strekking hiervan bij het debat op 7 september in amendementsvorm 

inbrengen. 

(nog niet noemen, komt 7/9 : 

“Van oudsher waren de beekdalen de habitat bij uitstek van een breed spectrum aan weidevogels. De 

gemeente streeft naar, en ondersteunt maatregelen voor het in stand houden van bestaande 

weidevogelpopulaties en die de terugkeer van grotere aantallen mogelijk maken”) 

Op pag. 38 , bij de 6e bullet: hebben wij de vraag:  

Wat betekent “naast deze visie “ ? Waar slaat dit op terug en mist er dan iets in deze opsomming in 

de bullets hierboven ? Gaat deze extra visie ook deel uitmaken van de omgevingsvisie die aan de 

inwoners voorgelegd gaat worden ? 

 

Op pag. 46 worden de gewenste ontwikkelingen op de “As Diever-Dwingeloo” benoemd.  

Vraag: moeten we dan niet ook een voorkeursrecht voor de gemeente vastleggen met betrekking tot 

de gronden in dit gebied ? We weten allemaal wat speculatie met prijzen en woningbouwplannen 

doet. 

( Op pag. 44 wordt bij de milieubeginselen als eerste het voorzorgprincipe vermeld en op pag. 47 wordt onder 

punt 3 vermeld dat er momenteel geen milieu-knelpunten zijn. Gezien recente uitspraken van de RvS actueler 

dan ooit.) 



 

Op pag. 49 is sprake van de transitie van de landbouw, de rol van de gemeente is daarbij : “faciliteren 

middels regelgeving”  

Vraag: Aan welke regels wordt gedacht ?  

Op pag. 50 worden de verschillende wensen op woningbouwgebied genoemd, hier missen wij de 

huisvesting van statushouders. 

Vraag: Kan dit alsnog ingevoegd worden ? 

Op pag 50 wordt bij alle woningbouwinitiatieven en vormen de rol van de gemeente faciliterend 

genoemd en de regie bij de markt gelegd. 

Vraag: Is het niet méér van deze tijd om,   gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt de regie ook 

deels naar de gemeente te trekken ? “Gemeente i.s.m. markt” zou het dan worden. 

Op pag 51 worden ook weer veel regie rollen bij de markt neergelegd. Bijvoorbeeld op veiligheids- en 

milieugebied.  

Vraag: Hebben we daar niet juist bijvoorbeeld een milieudienst (in de vorm van de RUD) voor ? Of 

interpreteer ik hier het begrip “regie” steeds verkeerd. Dan graag uitleg over hoe deze term te 

begrijpen. 

Op pag 51 wordt vermeld: bijdrage aan pilot vermindering gebruik van beschermingsmiddelen.  

Vraag: slaat bijdrage hier op een financiële of een inhoudelijke (het woord zelf maakt beide mogelijk) en gaat 

het om alle beschermingsmiddelen, van veiligheidsbrillen, paraplu’s en  anti-muggenspray tot round-up ? Of 

moet deze tekst nog even door de redactie. 

Op pag 58 wordt verwezen naar de recent verschenen conceptversie van de landschapsvisie. Deze is onlangs 

(ingekomen stuk op 24/8) met de raad gedeeld.  

Vraag: welke rol gaat deze visie binnen of in relatie met deze omgevingsvisie spelen ? 

Op pag. 64 en verder, de omgevingsfoto’s, missen wij de samenhang met de buurgemeenten. 

Westerveld wordt afgebeeld als een geïsoleerd eiland . 

Vraag: Kan er ook een versie van de kaarten komen waarop (delen van) de buurgemeenten, 

bijvoorbeeld in een soort vagere kleuren weergegeven worden, zodat je ziet hoever zo’n bos of 

beekdal doorloopt, hoe openbaar vervoerlijnen doorlopen ,aan welk landgebruik we grenzen enz.  

Tenslotte een vraag van algemene aard:  

Op pag. 8 wordt Westerveld gekarakteriseerd als agrarische gemeente. Ik heb er al eerder op gewezen dat die 

term slaat op gemeenten waar meer dan 20% van de bevolking in de landbouw en aanverwante sectoren werkt. 

Bij ons gaat het om 700 van de 7000 banen en om 300 van de 2000 bedrijven. Natuurlijk is het een feit dat een 

groot deel van ons grondgebied (ongeveer 1/3) wordt vormgegeven door de landbouw. Verderop worden we 

een “excellente woongemeente” genoemd en in de loop van het stuk worden meer etiketten geplakt. We 

hebben dus, logischerwijs vele gezichten, afhankelijk van waar en hoe je woont en werkt en in het leven staat. 

Vraag: is het zinvol om met deze etiketten te werken ? 

Dank U voorzitter. Ik hoop dat een aantal van deze vragen nú, of anders schriftelijk, maar wel vóór de 

debatronde van 7 september, beantwoord kan worden. 


