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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad,

Door middel van dit schrijven maken wij bezwaar tegen bovenstaand raadsbesluit.
Wij menen dat de gemeente Noordenveld tekortschiet in haar wettelijke zorgplicht voor
cultureel erfgoed door de weigering om een advies te vragen om professioneel te doen
onderzoeken of aanvullend adequaat cultuurhistorisch/ archeologisch onderzoek conform
de huidige wetgeving gewenst is.
Voor een toelichting op bovengenoemd verzoek verwijzen wij mede naar de opsomming
van onderstaande stukken die allen reeds in uw bezit zijn en de samenvatting van de
bezwaren die wij in bijlage toevoegen.
Naar aanleiding van de discussie in de raad voegen wij nog twee opmerkingen toe.
1. De uitkomsten van de uitgevoerde enquête naar de behoefte voor wonen op het
Oosterveld is alleen vertrouwelijk ter inzage gelegd voor raadsleden. Wij maken
hiertegen bezwaar omdat dat ons van essentiële informatie heeft onthouden voor
het geven van een reactie.
2. Door het college wordt gerefereerd aan een studie die gedaan is naar groen en
cultuurhistorie en dat de heer Theo Spek juist geconstateerd heeft dat de open
ruimtes in Norg veel waardevoller zijn dan deze es op het Oosterveld. Genoemde
studie is niet aan de stukken toegevoegd en kon door ons dus ook niet gebruikt
worden voor een reactie op de plannen.

Mocht u bij uw besluit blijven om gevraagd advies te weigeren dan zullen wij in de verdere
procedure mogelijk nog aanvullende stukken in brengen.
Dit bezwaar is mede namens de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Erfgoedvereniging
Bond Heemschut, Provinciale Commissie Drenthe, ingediend.
Beide organisaties behouden zich het recht voor in een latere fase van de ontwikkeling
van het dossier Oosterveld met een eigen inbreng te komen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur AWN - Noord Nederland en mede namens Natuur en Milieufederatie
Drenthe en Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Provinciale Commissie Drenthe,

J.(Joop) Bosch,
vice – voorzitter AWN Noord Nederland
email: bosch.joop@gmail.com

Reeds toegestuurde brieven:
25 maart 2016 : Oosterveld Norg, Cultureel Erfgoed; Gemeenteraad Noordenveld
29 maart 2016 : Brief aan Provinciale Staten van Drenthe
03 april 2016 : Inspreeknotitie
18 april 2016 : Brief aan de Gemeenteraad van Noordenveld: reactie op
AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie

2

commissievergadering

Bijlage bij brief AWN d.d. 28 april 2016
Samenvatting bezwaren tegen de weigering om een advies te vragen om professioneel te
doen onderzoeken of aanvullend adequaat cultuurhistorisch/ archeologisch onderzoek
conform de huidige wetgeving gewenst is.

Deze opsomming is niet limitatief en kan indien wenselijk, aangevuld worden.

1. Geen toelichting op de ladder van duurzame verstedelijking.
2. De door de commissie afstemming ruimtelijke plannen van de provincie
gevraagde rapporten zijn niet aan de publicatie van het bestemmingsplan
gehecht.
3. De paragraaf over de beschrijving van het archeologisch vooronderzoek in de
toelichting op het bestemmingsplan is te summier en deels onvolledig
4. Geen toelichting op de relatie met het Cultuurhistorisch Kompas 2009 van de
provincie Drenthe.
5. Geen toelichting op de ontwikkelingen na 2003, met name ten aanzien de
ontwikkelingen rond Hekakkers/Esweg.
6. Ontoereikendheid van de uitgevoerde archeologische onderzoeken, met name in
het deel van de “banaan”.
7. Geen toelichting op de invloed van het provinciaal belang archeologie en
cultuurhistorie in de omgevingsvisie Drenthe (2014)
8. Geen toelichting op de relatie met de mogelijke aanwijzing van het Noordsche
Veld tot archeologisch monument.
9. Er is geen inzicht gegeven in de uitkomsten van de gehouden enquête.
10. Een studie naar groen en cultuurhistorie in relatie tot het Oosterveld is niet
openbaar gemaakt.
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