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Vries, 13 juni 2016 

Geachte college, 

Op 31 mei 2016 heeft u een besluit genomen om plaatsing van een kunstwerk nabij het 

Okkenveen toe te staan. Uit de stukken over dit collegebesluit blijkt dat bij de afweging 

die het college gemaakt heeft slecht de toeristisch / recreatieve culturele uitstraling en  

planschade een rol speelde. 

GroenLinks heeft moeite met dit besluit. Natuurlijk is er toeristische en culturele 

uitstraling en moet er goed gekeken worden naar planschade maar het is verbazend dat 

de natuurwaarden geheel geen rol spelen bij uw afweging. Natuurplatform Drentse Aa 

heeft aangegeven bezwaren te hebben tegen de locatie en u daarvan met redenen 

omkleed op de hoogte gesteld. Het Natuurplatform Drentse Aa heeft ook 3 alternatieve 

locaties voorgesteld. Het is vreemd dat deze input niet wordt betrokken in de 

besluitvorming. Het is vreemd dat het natuurplatform nooit een antwoord heeft 

gekregen op haar zienswijze en suggesties. 

De aanduiding van de plaats van het kunstwerk gebeurt steeds met “nabij Okkenveen”. 

Dat is misleidend. Het Okkenveen is namelijk geen Natura2000 gebied maar de plaats 

waar het kunstwerk zou moeten komen is dat wel. Ook toen u als college zomaar geld 

beschikbaar stelde voor recreatie ontwikkeling rond het Zuidlaardermeer hebben we u er 

op gewezen dat toetsing van alle activiteiten daar noodzakelijk is. Opnieuw geeft u 

toestemming voor activiteiten in een Natura2000 gebied zonder een eenvoudige 

voortoets uit te laten voeren. 

Het betreffende gebied moet het al meer ontgelden dan de bedoeling is omdat, net als 

rond het Zuidlaardermeer, het toezicht te wensen overlaat. Er wordt gezwommen, er 

worden kampvuren gestookt, er wordt harde muziek gespeeld, er rijden auto’s door het 

gebied, etc. 

In dit gebied komen dassen en ijsvogels voor en u doet geen enkele moeite om 

verstoring te voorkomen of te verminderen. Als de bezoekersaantallen zo laag zijn als u 

doet voorkomen. Waarom zouden we voor die paar mensen dan gaan bouwen in een 

Natura2000 gebied? U heeft niet eens gekeken naar de verstoring van de bouw en sloop 

werkzaamheden. 

GroenLinks heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen: 

 Waarom heeft het Natuurplatform Drentsche Aa geen antwoord gekregen? 

 Waarom heeft u de alternatieve locaties geen blik waardig gekeurd? 

 Waarom heeft u toezicht en handhaving in Natura2000 gebieden niet op orde? 

 Waarom vraagt u niet om een voortoets aan initiatiefnemers die activiteiten willen 

ondernemen in een Natura2000 gebied? 

 Waarom krijgt Into Nature een vrijwaring van planschade terwijl dat bij geen 

enkel ander initiatief mogelijk is? 

 Op welke manier denkt het college dat bouw en sloop van het kunstwerk plaats 

kan vinden zonder verstoring van de natuurwaarden? 

Hartelijke groet, 

 

Oscar Rietkerk, fractievoorzitter GroenLinks Tynaarlo 


