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8 - Dinsdag 6 juni 2017

Expeditie Norgerduinen

Nieuwsbrief 6
Wethouder Henk Kosters: “Samen met een grote groep betrokkenen zijn we op zoek naar een plek voor de vele vormen
van gebruik in de Norgerduinen. Het is de bedoeling dat we
met elkaar tot een gezamenlijke visie komen. In het gebied
rondom de Norgerduinen spelen vele belangen waarbij we
verder moeten kijken dan de problematiek van wel of niet permanent wonen. Als er een goed plan op tafel komt, wil de provincie hieraan medewerking verlenen. Een mooi eindpunt van
een spannende expeditie. Tot ons volgende symposium houden we u regelmatig op de hoogte met deze nieuwsbrieven.”
Momenteel zijn er ruim 35 enthousiaste mensen in 6 werkgroepen druk bezig met het maken van een visie op een van de
zes thema’s uit het eerste symposium. De thema’s zijn:

Norger Courant

Interview met de werkgroep
Bos, Natuur en Landschap
Tijdens het symposium Expeditie Norgerduinen van 14 februari hebben meerdere geïnteresseerde en betrokken inwoners/bewoners/ondernemers/organisaties uit Norg, de Norgerduinen, uit de omgeving zich aangemeld. In zes verschillende werkgroepen werken zij
met elkaar aan een visie op een van de thema’s Bos, Natuur & Landschap, Wonen, Vrijetijdseconomie/Toerisme, Veiligheid, Voorzieningen of Infrastructuur. Deze week een interview
met de werkgroep Bos, Nauur en Landschap
Hoe vinden jullie het om op deze manier mee denken en te werken aan een visie over de
toekomst van de Norgerduinen?
“Een erg leuk maar lastig project. Als liefhebbers van Norg en de directe omgeving vinden we het
wel belangrijk dat dit unieke gebied van Drenthe behouden moet blijven. En daar dragen wij
graag ons steentje aan bij.”

Bos, Natuur & Landschap
Vrijetijdseconomie & Toerisme
Wonen
Infrastructuur
Voorzieningen
Veiligheid
Op 27 juni zullen alle werkgroepen de deelvisies presenteren. We zien u dan graag in de Brinkhof in Norg!

Hoe zit het nu met de
Expeditie Norgerduinen
en het project Gebiedskompas?
De gemeente Noordenveld, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben vernomen dat er enige onduidelijkheid heerst
ten aanzien van de expeditie Norgerduinen ten opzichte van
het project Gebiedskompas van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dit leek ons een goede aanleiding om de verschillen tussen de beide projecten aan te geven.
Gebiedskompas
Het Gebiedskompas is een project van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waar het cultuurhistorisch onderzoek van de
RUG het startpunt voor was. Sterre Brummel heeft tijdens het
symposium van 14 februari een presentatie verzorgd over de
uitkomsten van dit onderzoek.
Het plangebied van het Gebiedskompas richt zich op het lande-

Op welke wijze/manier hebben jullie de opdracht opgepakt?
“We hebben ons suf vergaderd en daarbij gebruik gemaakt van ieders talenten, ervaring en kennis
van deze omgeving.”
Met verschillende mensen en wensen samen komen tot een visie lijkt ons best lastig, ervaren jullie dat in de werkgroep ook zo?
“Hoewel pittig, was het niet onoverbrugbaar. We zaten vrij snel op een lijn met onze visie.”
Hebben jullie ook experts ingeschakeld? En zo ja, heeft dat geholpen bij het vormen/verdiepen van jullie visie?
“Vanuit de provincie hebben we twee maal professionele hulp gehad. Verder zat er in onze groep
erg veel kennis.”
Kunnen jullie al een (klein) tipje van de sluier geven?
“We zijn druk en goed bezig geweest. Belangrijkste drijfveer was het behoud (en eventueel herstel)van ons unieke eslandschap en bos.”

een symposium waarbij de gekozen is om deelvisies te
maken op 6 thema’s waaruit vervolgens 6 werkgroepen
zijn ontstaan die hier momenteel aan werken.
Bij de deelvisies is naar een groter plangebied gekeken,
wat grotendeels overlappend is met het plangebied van
het project Gebiedskompas.

lijke gebied en betreft een veel groter plangebied dan de Norgerduinen. Daarnaast hebben we met hele andere
‘problematiek’ te maken dan binnen de Norgerduinen. Het project Gebiedskompas is gericht op het organiseren (en continueren) van de vele processen binnen het landelijke gebied waarbij
vier sectoren: landbouw, natuur, recreatie en cultuurhistorie
met elkaar in gesprek zijn (en blijven) over de opgaven die daar
liggen en hieraan ook invulling geven middels nog op te richten
werkgroepen.
Expeditie Norgerduinen
De aanleiding van het project de Norgerduinen ligt ten grondslag aan de problematiek omtrent de permanente bewoning
binnen de Norgerduinen. De gedeputeerde van de provincie
Drenthe heeft de gemeente Noordenveld uitgedaagd om met
een plan te komen wat oplossing bied aan deze problematiek.
De insteek die de gemeente Noordenveld heeft gekozen is het
mee laten opstellen van een visie door de inwoners en organisaties afkomstig uit het plangebied. Deze insteek is gestart met

Vervolg aan uitvoering
Binnenkort breekt de fase aan waarin de deelvisies weer
worden samengevoegd en de focus komt te liggen op de
schil aan de noordkant van Norg, daar waar de relatie
ligt met de bewoning. Na vaststelling van de visie is het
zaak dat er een vervolg wordt gegeven aan de uitvoering
maar dit zal nog nader bepaald moeten worden.
Nog vragen?
De initiatiefnemers van beide projecten (de gemeente
Noordenveld, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten)
hebben op gezette tijden overleg met elkaar om eventuele overlap af te stemmen. Wij hopen dat u op deze manier inzichtelijk heeft gekregen wat de verschillen zijn
tussen de beide projecten.
Mocht u nu toch nog vragen hebben over het Gebiedskompas dan kunt u hierover contact opnemen met boswachter Albert Broekman. Hij is te bereiken op
telefoonnummer 06-51312540 of per e-mail via a.broekman@staatsbosbeheer.nl. Of met boswachter Kim Pierik. Te bereiken op telefoonnummer 06-15261661 of per
e-mail via k.pierik@natuurmonumenten.nl
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