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Geacht College van burgemeester en wethouders,  
 
 
Hierbij dient Stichting Bollenboos een schriftelijke reactie in op het ter inzage 
liggend voorontwerp bestemmingsplan buitengebied, agrarische gronden. 
Ook wordt nog de mogelijkheid geboden mondeling toe te lichten. Bij deze 
geven wij te kennen daar gebruik van te willen maken.  
 
 
Handhaving bestaand bestemmingsplan 
Wij vragen om uw ingrijpen onder andere betreffende de teelt van 
pioenrozen. Deze relatief nieuwe teelt vindt momenteel plaats op onder 
andere de essen van Diever en Wapse; nu voor het derde achtervolgende jaar 
daar op dezelfde locatie. Daarmee is sprake van een meerjarige teelt van 
heesters, gedefinieerd als boomkwekerij conform de definitie van het 
ministerie van Economische zaken (bron: boer en bunder)  
Een boomkwekerij is niet toegestaan op de esgronden volgens het 
bestemmingsplan buitengebied.  Er zal dus moeten worden gehandhaafd. Bij 
deze verzoeken wij dat te doen, danwel te motiveren waarom u daarvan af 
meent te moeten zien.  
 
Heldere definitie in herzien bestemmingsplan 
Bollenteelt ontbeert een heldere definitie en daardoor kan het onvoldoende 
scherp worden bestemd. De gemeente schaart bollenteelt momenteel onder de 
reguliere teelten, hoewel daarvoor geen grond bestaat. Wij vragen u e.e.a. 
helder en gemotiveerd te beschrijven in het herziene bestemmingsplan, 
danwel te motiveren hoe de teelt van bollen wordt bestemd, en waarom voor 
veel van deze teelten uitzondering worden gemaakt, zoals hierboven 
omschreven de pioenroos (= boomkwekerij op de es) en het ruimer toestaan 
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen gezien het hoog salderende 
karakter van de gewassen (= intensieve landbouw).  
 
Spuitvrije zone als invulling gemeentelijke zorgplicht 
Wij verzoeken u gestalte te geven aan uw zorgplicht jegens uw burgers 
middels het u daarvoor beschikbare instrumentarium: het bestemmingsplan. 
U kunt afstand tussen met pesticiden bespoten velden en woon-en 
werkbestemmingen creëren. De gemeente Westerveld bezit een strook grond 
naast de school De Singelier in Diever. Ze richt deze ecologisch in met onder 
andere als doel om afstand te creëren tussen het schoolplein en de gebruikte 
bestrijdingsmiddelen op naastgelegen akkers. Nu de gemeente Westerveld 



zelf dergelijk acties onderneemt, en dus het advies van de Gezondheidsraad 
ter harte neemt, is het opportuun om hierover regels in het bestemmingsplan 
op te nemen. Mocht u van deze mogelijkheid willen afzien vragen wij u dat 
aannemelijk te maken. 
 
Anticiperen op schaalvergroting en intensivering 
bestrijdingsmiddelengebruik 
De bollensector is de afgelopen jaren sterk gegroeid in de gemeente 
Westerveld. Door de sector is helder uitgesproken dat deze de ambitie heeft 
om van Drenthe de tulpenprovincie van Nederland te maken. Die ambitie zal 
zich in de gemeente Westerveld manifesteren. Het helder bestemmen van 
tulpenteelt en aanverwante en het realistisch definiëren van de verschillende 
teelten is noodzakelijk om de sector een plek te geven, zodat schade die 
ontstaat aan waardevolle gebieden, zoals natuurgebieden en locaties zoals 
scholen en bewoning, beheersbaar wordt.  
 
Visie op transformatie landschap 
Door de groeiende omvang van de intensieve bollenteelt verandert het 
Drentse kleinschalige esdorenlandschap in een grootschalig 
tuinbouwlandschap. Zonder heldere bestemming en definitie zal dit proces 
de komende jaren verscherpt doorzetten. Mocht u alsnog willen afzien van 
sturing hierop vragen wij u helder te communiceren over uw beweegredenen 
daarvoor.  
 
 
Hoogachtend, 
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