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Verslag keukentafelgesprekken Eursinge plannen Green Planet 
 

Inleiding 

 

Green Planet zet zich als tankstation van de toekomst in voor de versnelde ontwikkeling van duurzame 

mobiliteit. Sinds 2013 verkoopt Green Planet naast traditionele brandstoffen ook groene brandstoffen 

om de energietransitie te versnellen. De ambities reiken verder; Green Planet wenst een 

waterstofvoorziening (H2) te realiseren en wil werken aan de bewustwording van de consument met 

betrekking tot duurzame energie en mobiliteit. De bewustwording heeft raakvlakken met de huidige 

trend voor een algehele verbetering van de leefstijl, sporten en biologisch eten.  

 

Green Planet wil daarom haar voorzieningen uitbreiden met horeca en recreatie, in de vorm van een 

educatiecentrum, verblijfsvoorzieningen en een klimpark met klimtoren. Voor het realiseren van de 

plannen is een bestemmingsplanwijziging nodig. De bestemmingsplanwijziging is voorbereid door het 

bureau Bügel Hajema uit Assen en wordt ter inzage gelegd door de gemeente Hoogeveen. Voordat de 

terinzagelegging zal plaatsvinden, heeft Green Planet aan Rosegaar omgevingsmanagement gevraagd 

het plan te bespreken met de bewoners van het buurtschap Eursinge. Eursinge ligt ten westen van het 

tankstation Green Planet, aan de overzijde van de N375.  

 

Dit memo betreft de verslaglegging van de keukentafelgesprekken met de bewoners van Eursinge, welke 

begin en half april 2018 hebben plaatsgevonden. De gesprekken gaven een vervolg aan de gezamenlijke 

bijeenkomst die in oktober 2015 heeft plaatsgevonden bij Green Planet.  

 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn zowel positieve als kritische geluiden waargenomen. Alle vragen, 

opmerkingen en suggesties zijn meegenomen door Rosegaar Omgevingsmanagement en zijn 

besproken met Edward Doorten, eigenaar en initiatiefnemer van Green Planet.  

 

Logboek 

 

De keukentafelgesprekken hebben plaatsgevonden in de periode van 4 april tot 19 april 2018. Op 27 

maart 2018 is er een brief gestuurd naar de bewoners met een uitnodiging, waarna de bewoners 

telefonisch zijn benaderd voor een afspraak. In verband met een verkeerde adressering is één brief 

aanvankelijk niet aangekomen (Eursinge 5), dit is bij de telefonische benadering opgelost. De volgende 

adressen zijn bezocht:  

 

- Eursinge 3, 4 april 2018, 13.30 – 15.00 uur 

- Eursinge 5, 5 april 2018, 13.00 – 14.30 uur 

- Eursinge 20, 6 april 2018, 9.00 – 10.30 uur 

- Eursinge 13, 6 april 2018, 13.00 – 14.00 uur 

- Eursinge 9, 11 april 2018, 16.00 – 17.30 uur  

- Eursinge 16, 12 april 2018, 10.00 – 11.00 uur 

- Eursinge 15, 12 april 2018, 13.00 – 13.30 uur 

- Eursinge 14, 18 april 2018, 19.30 – 21.00 uur 
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De volgende adressen hebben aangegeven dat zij geen belangstelling hadden voor een 

keukentafelgesprek: 

 

- Eursinge 1 

- Eursinge 7 

- Eursinge 10 

- Eursinge 11 

- Eursinge 12 

- Eursinge 17 

 

Redenen om niet in gesprek te gaan zijn o.a. (geplande) verhuizingen en het op grotere afstand wonen 

van het plangebied.  

 

Vragen buurtschap Eursinge 

 

Vragen bestemming ‘Bedrijventerrein’ 

 

1. Heeft Green Planet al een omgevingsvergunning verkregen voor de opslag en verkoop van 

waterstof? Wanneer wordt deze vergunning aangevraagd/verleend?  

Er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd voor de opslag en verkoop van waterstof. De 

engineering en procedure wordt na de bestemmingsplanprocedure verder uitgewerkt.  

2. Hoe wordt de waterstoftank gevuld; middels een pijpleiding of aanvoer door vrachtwagens? 

De waterstof wordt in eerste instantie aangevuld met vrachtwagens. Het is op dit moment te kostbaar 

om een leiding aan te leggen, omdat er in Nederland nog maar weinig auto’s op waterstof rijden. 

Wellicht dat er op de lange termijn een waterstofnetwerk wordt aangelegd; daar is het nu nog te vroeg 

voor.  

3. Komen er overnachtingsplaatsen voor trucks? 

 

De geplande parkeerplaatsen voor trucks zijn ook beschikbaar voor overnachtingen. Het gaat om ca. 

11 overnachtingsplaatsen die zijn gesitueerd aan de achterzijde van de bestemming ‘Bedrijventerrein’. 

Deze overnachtingsplaatsen zijn voorzien van een stroomaansluiting, zodat gekoelde vrachten  

’s nachts niet zelf stroom hoeven te genereren.  

 

Vragen bestemming ‘Horeca – educatiecentrum’ 

 

4. Is er een tekening beschikbaar waar ook het educatiecentrum is ingetekend?  

Nee, er is geen recentere tekening beschikbaar dan de tekening die is opgenomen in het 

Beeldkwaliteitsplan van B+O. 

5. Wat wordt de hoogte van het educatiecentrum?  

 

Het educatiecentrum (gebouw) mag maximaal 7 meter hoog worden. Deze hoogte wordt gerekend 

ten opzichte van de plaatselijke hoogte van het perceel (maaiveld). Daarnaast mag er maximaal 4 

meter ondergronds worden gebouwd. Andere bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen maximaal 

6 meter hoog worden, m.u.v. perceel- en erfafscheiding (maximaal 2 meter) en een prijszuil (maximaal 

8 meter hoog met een oppervlakte van maximaal 2m2) (zie Bestemmingsplan Regels, p. 14, Artikel 

5.2.1). 
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6. Komt de hoogte van het educatiecentrum in het nieuwe bestemmingsplan overeen met het 

huidige bestemmingsplan? 

 

In het huidige bestemmingsplan staat een maximale bouwhoogte van 6 meter. In het nieuwe 

bestemmingsplan is dit gewijzigd naar 7 meter. De maximale oppervlakte van het educatiecentrum 

(1.300 m2) is gelijk gebleven.  

 

7. Waarmee wordt het educatiecentrum gevuld?  

 

De precieze invulling van het educatiecentrum is nog niet bekend. Green Planet is voornemens het 

pand te vullen met informatie over de ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit.  

 

8. Kan de horecabestemming van het educatiecentrum eenvoudig verruimd worden? 

 

De horecabestemming van het educatiecentrum is niet eenvoudig uit te breiden. Artikel 5.1 van het 

bestemmingsplan stelt dat binnen de bestemming ‘Horeca’ alleen horeca-activiteiten mogen 

plaatsvinden die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het informatiecentrum (zie 

Bestemmingsplan Regels, p. 14). 

 

9. Is de horeca van het tankstation en het educatiecentrum uitwisselbaar en komt er een terras 

bij het educatiecentrum? 

 

Het is mogelijk dat er kruisbestuiving gaat plaatsvinden tussen de horecagelegenheden. Green Planet 

verwacht geen buitenterras bij het educatiecentrum te plaatsen.  

 

Vragen bestemming ‘Bos’ 

 

10. M.b.t. het huidige bestemmingsplan: waar heeft de 8000m2 beloofde boscompensatie 

plaatsgevonden?  

 

De boscompensatie ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van Green 

Planet, is destijds overeengekomen in een anterieure overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst 

wordt getekend voordat het exploitatieplan is vastgesteld. De huidige plannen geven mede uitvoering 

aan die overeenkomst (zie Bijlagen Toelichting, Bostoets Green Planet, Pesse). 

 

11. Welke boomsoorten en/of soorten struikgewas worden er aangeplant?  

 

Het is nog niet bekend welke boomsoorten gebruikt zullen worden. Voor het perceel van 

Rijkswaterstaat en de 25 meter brede strook naast het educatiecentrum, betrekt Green Planet alle 

belanghebbenden bij deze keuze waaronder ook de bewoners van Eursinge. Men is voornemens om 

tenminste inheemse boomsoorten en struiken te gebruiken.  

 

12. In hoeverre is geborgd dat het bos voldoende hoog wordt aangeplant, opdat het gebied 

snel (binnen één of twee jaar) aan het zicht is onttrokken? 

 

De termijn waarop het bos voldoende moet zijn gegroeid, is niet geborgd. Een termijn van één of twee 

jaar is voor Green Planet niet haalbaar. Green Planet zal zich maximaal inspannen om binnen de 

mogelijkheden die er zijn ervoor te zorgen dat het zicht vanaf Eursinge is ontnomen. Een geluidswal 

zou hierin ook een functie kunnen vervullen.  
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13. Wanneer wordt het bos aangeplant?  

 

Het bos wordt als laatste aangeplant. Er zijn reeds inrichtingsschetsen beschikbaar voor het perceel 

van Rijkswaterstaat, langs de A28. In verband met de aan- en afvoer van machines en bouwmaterialen 

is het praktischer om het bos als laatste aan te leggen.  

 

14. Wordt er voor het klimpark entree gevraagd?  

 

Ja, er wordt entree gevraagd. De entreeprijs is nog niet bekend.  

 

15. Zijn er vrijkaarten beschikbaar voor omwonenden?  

 

Voor alle inwoners van Eursinge en Pesse zijn tot twee jaar na opening vrijkaarten beschikbaar voor 

het klimpark. Deze kaarten kunnen gebruikt worden bij onbenutte capaciteit, d.w.z. wanneer het 

klimpark niet vol is met betalende bezoekers.  

16. Welke voorwaarden stelt Rijkswaterstaat m.b.t. de toren bij Green Planet, zoals vermeld in 

de brief van 15 juli 2015?  

De voorwaarden waarnaar verwezen wordt, betreft het kader ‘Beoordeling van Objecten langs 

Auto(snel)wegen’ van Rijkswaterstaat. Dit document bevat richtlijnen waaraan de toren moet voldoen. 

Het kader is als bijlage toegevoegd. 

17. Vervangt de toren van Green Planet de zendmast die bij Eursinge staat?  

 

Ja, het is de bedoeling dat deze op termijn zal verdwijnen. Er komt een nieuwe generatie zenders op 

de markt en Green Planet biedt ruimte om deze op de uitkijktoren te plaatsen. De uitfasering van de 

oude zenders kan echter nog een groot aantal jaren duren, het is nu moeilijk in te schatten hoe lang 

dit proces precies gaat duren.  

 

18. Hoe hoog reikt het uitkijkpunt van de toren? Wat is de kijkrichting/hoek? 

 

De toren mag maximaal 50 meter hoog worden. Het uitkijkpunt komt op een hoogte van ca. 25 meter 

(zie Artikel 4.2, lid a, punt 2). Het uitkijkpunt bevindt zich in een hoek van 300o, 60o wordt afgeschermd 

om de privacy van de bewoners in Pesse (Warreveen) te waarborgen. Dit wordt ook opgenomen in het 

nieuwe bestemmingsplan. Green Planet heeft met een drone in beeld gebracht wat het zicht wordt 

vanaf de toren. De onderstaande foto is genomen richting Eursinge, waarbij de drone tussen de 24 en 

30 meter hoog heeft gevlogen.  

http://www.rosegaar.com/


Eursinge  

www.rosegaar.com 06-53657914 info@rosegaar.com 

Vragen bestemming ‘Recreatie’ 

 

19. Wat wordt de oppervlakte in m2 van de bunker? 

 

Volgens het ondernemingsplan van Green Edge (versie 07-06-2016) krijgt de ondergrondse bunker 

een oppervlakte van ca. 600 m2, later uit te breiden tot maximaal 1.000 m2 (zie Ondernemingsplan 

Green Edge, p. 25).  

 

20. Hoe verhoudt de horeca 1/2 bestemming zich tot het gebied dat is aangewezen voor 

recreatie?  

 

‘Horecabedrijf categorie 1’ betreft beperkte horecavoorzieningen, ‘Horecabedrijf categorie 2’ betreft 

meer uitgebreide voorzieningen (zie ook Bestemmingsplan Regels, p. 7 en 8). Binnen de bestemming 

‘Recreatie’ zijn zowel horecavoorzieningen in categorie 1 als categorie 2 toegestaan.  

 

21. Mogen er feesten en partijen gegeven worden in de bunker? 

 

De bunker is gelegen achter ‘de dome’, op het perceel met als bestemming ‘Recreatie’. De bunker 

‘vervult de functie van activiteitenaccomodatie. Het fungeert als uitvalsbasis voor outdoor-activiteiten 

en is daarnaast beschikbaar als horecalocatie voor groepen’ (zie Beeldkwaliteitsplan B+O, p. 35). In het 

bestemmingsplan is opgenomen dat binnen de bestemming ‘Recreatie’ horeca categorie 1 en/of 2 zijn 

toegestaan (zie Bestemmingsplan Regels, p. 15, Artikel 6.1, lid d). Zie ook de inleidende regels, pagina 

7 en 8. Dit betekent dat het mogelijk is om kleinschalige feesten en partijen te organiseren in de 

bunker, met dien verstande dat er geen muziekevenementen zullen plaatsvinden (zie 

Bestemmingsplan Toelichting, p. 38).  

 

Grootschalige evenementen zijn maximaal 12 keer per jaar toegestaan, waarbij niet meer dan 1.000 

personen tegelijkertijd in het plangebied mogen verblijven.  

 

22. Worden er op het recreatieterrein huisdieren (honden) toegestaan? 

 

Ja, huisdieren zijn toegestaan. Ook van gasten die komen overnachten.  

 

Algemene/overige vragen 

 

23. Wat is de provincie Drenthe van plan met de oversteek bij de Slagenweg?  

 

De besluitvorming omtrent de Slagenweg moet nog plaatsvinden. Op 10 april 2018 is er contact 

geweest met de provincie Drenthe m.b.t. de voortgang van de besluitvorming. In het telefoongesprek 

gaf de bevoegd ambtenaar (Dhr. R. Meerbach) aan dat de oversteek bij de Slagenweg waarschijnlijk 

gaat verdwijnen. De Slagenweg aan de Green Planet zijde wordt een doodlopende weg, uitmondend 

in het huidige zandpad dat nu naar Green Planet leidt. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad 

bij de rotonde. Voor landbouwverkeer dat de N375 wil kruizen, wordt waarschijnlijk de oversteek bij de 

Defensieweg behouden. Zo wordt het landbouwverkeer omgeleid zonder belasting van de dorpen 

Ruinen en Pesse.  

 

Dit betekent ook dat bezoekers van Green Planet niet via het zandpad het buurtschap Eursinge kunnen 

bereiken.  
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24. Tot hoe laat in de avond mogen evenementen plaatsvinden? 

Alvorens een evenement kan plaatsvinden, is men verplicht een evenementenvergunning aan te 

vragen. De gemeente toetst de aanvraag volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). In het 

plangebied mag maximaal één evenement per jaar plaatsvinden tot uiterlijk 1.00 uur, mits dit 

evenement plaatsvindt op een dag voor een vrije dag (zaterdag, zondag of nationale feestdag) (zie 

Bestemmingsplan Regels, p. 19).  

 

25. Wat zijn de geluidsnormen voor het geluid dat kinderen/personen produceren? 

G&O Consult heeft een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek is meegestuurd als 

bijlage. Uit het onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau na realisatie van de plannen binnen de 

gangbare normen blijft. Daarnaast zijn er specifieke geluidsnormen vastgesteld voor evenementen (zie 

Bestemmingsplan Regels, Artikel 9, lid a, punt 2).  

 

Tijdens de bijeenkomst begin oktober 2015, heeft één van de omwonenden bezwaren geuit t.o.v. de 

komst van een kabelbaan in het klimpark, vanaf de toren. Dit i.v.m. het gillen van gebruikers op het 

moment dat zij afdalen. Green Planet heeft daarom besloten geen kabelbaan in het plangebied te 

realiseren. Dit wordt ook opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.  

 

Het is echter onvermijdelijk dat bezoekers van het klimpark, het recreatiegebied en het 

educatiecentrum, bij normaal gebruik, geluid zullen produceren. Om het geluid zoveel mogelijk te 

dempen, worden de volgende maatregelen genomen:  

 

- Aan de Eursinge-zijde wordt 25 meter bos geplant, om het plangebied af te scheiden van de N-

weg en het buurtschap. De bebossing kan verdicht worden met geluid absorberend struikgewas.  

 

- Indien het buurtschap daarmee instemt: In samenwerking met Rosegaar omgevingsmanagement 

en Green Planet de mogelijkheden verkennen voor het realiseren van een geluidswal aan de 

Eursinge-zijde van de N-weg. Met oog op het geluid van de N375 en de A28 dient deze geluidswal 

meerdere doelen (zie ook ‘Mogelijkheden tot samenwerking’).  

 

N.B.: Een geluidswal realiseren aan de Green Planet zijde is niet wenselijk, omdat deze wal dan het 

geluid van de auto’s op de N-weg versterkt terugkaatst richting het buurtschap.  

 

26. Wat betekent de aanduiding ‘Veiligheidszone + munitie’ en gelden er voor dit gebied 

beperkingen wat betreft grondgebruik? 

 

De ‘Veiligheidszone + munitie’ is een gebiedsaanduiding m.b.t. het munitiedepot van defensie. In deze 

zone is het niet toegestaan om bouwwerken te realiseren met vlies- of gordijngevelconstructies en 

grote glasoppervlakten (zie Bestemmingsplan Regels, p. 20, Artikel 10). 

 

27. Wie is onze contactpersoon voor de gemeente Hoogeveen wat betreft het 

bestemmingsplan? 

 

Frank Berting wordt namens de gemeente Hoogeveen de contactpersoon.  

 

28. In hoeverre is er sprake van waardedaling van de woning; hoe werkt een 

planschadeprocedure? 

 

Om te beoordelen of woning in waarde daalt door een bestemmingsplanwijziging, kunt u een 

planschadeprocedure starten. Planschade houdt in dat door een bestemmingsplanwijziging uw 

woning minder waard wordt of dat u inkomsten misloopt. Een onafhankelijke adviseur bepaalt of u 
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recht heeft op een schadevergoeding. Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw eigen 

gemeente (in dit geval de gemeente Hoogeveen). 

 

Voor meer informatie over planschade kunt u terecht op de website van de gemeente Hoogeveen: 

www.hoogeveen.nl.  

 

29. Wordt het perceel afgesloten, d.w.z. d.m.v. een hekwerk bij de Slagenweg en/of een 

hekwerk om het hele terrein, opdat gasten of het personeel niet gaan ‘zwerven’?  

 

Zie ook het antwoord op vraag 23 (Slagenweg).  Er wordt geen hekwerk rond het perceel geplaatst.  

 

30. Welke toegangswegen heeft het plangebied?  

 

De hoofdingang is gesitueerd bij de rotonde (overeenkomstig de huidige ingang). Voor zover er 

bewegwijzering mogelijk is, zal dit verwijzen naar deze entree.  

 

31. Gaat landbouwverkeer vanaf de Slagenweg via de rotonde rijden? 

 

Tractoren mogen op de rotonde komen om te tanken bij Green Planet. Dit dient als voorziening voor 

agrariërs voor wie een thuistank een te grote investering is. 

 

Hoewel de besluitvorming nog moet plaatsvinden (zie vraag 23), zal het landbouwverkeer 

waarschijnlijk niet via de Rotonde naar de Slagenweg worden geleid. Landbouwverkeer wordt 

omgeleid via de Defensieweg, gelegen tussen Ruinen en Pesse.  

 

32. Wat is de functieomschrijving van de gebouwen, d.w.z. de mogelijkheden/beperkingen die 

gelden voor de bestaande en toekomstige bebouwing? 

 

Bij de algemene gebruiksregels (zie Bestemmingsplan Regels, p. 19) staat dat de gronden en 

bouwwerken niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan de aangegeven bestemming. 

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:  

 

- Gebruik als seksinrichting;  

- Gebruik als standplaats voor kampeermiddelen.  

 

Voor de bestemming ‘Recreatie’ geldt dat de gebouwen niet gebruikt mogen worden voor 

permanente bewoning (zie Bestemmingsplan Regels, Artikel 6.5, lid b). 

 

33. De windmolens op het tankstation worden verlicht, gaat dit ook gebeuren bij de toren? 

 

Ja; hierbij houdt Green Planet zich aan de regelgeving van Rijkswaterstaat en de gemeentelijke 

verordening inzake (reclame)verlichting.  
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34. Wat zijn de openingstijden van de verschillende onderdelen (d.w.z. educatiecentrum, 

recreatie (blokhutten, groepsaccomodatie), bunker, klimpark, toren)? 

 

Green Planet zal de openingstijden aanpassen aan de geldende regelgeving. De openingstijden zijn nu 

nog niet bekend. 

 

35. Wat gebeurt er met de route(s) die nu is/zijn uitgezet van Green Planet naar het 

Dwingelderveld? Komen er meer/langere routes en waar lopen deze eventuele routes? 

Green Planet wil zich aansluiten bij initiatieven van de provincie Drenthe in relatie tot de VAM-berg. 

Op korte termijn wordt er niet geïnvesteerd in routes naar het Dwingelderveld.  

 

36. Hoeveel parkeerplaatsen worden er op het perceel aangelegd? Is dit voldoende voor het 

maximale aantal bezoekers dat in het plangebied mag verblijven (1.000 personen)?  

Uit marktonderzoek is gebleken dat tijdens de 32 drukste weekenddagen, 527 tot 790 personen het 

plangebied zullen bezoeken. Uitgaande van een gemiddelde van 3 personen per auto, bedraagt de 

piekbelasting 175 tot 263 bezoekende (en parkerende) auto’s. Met een spreiding van deze bezoekers 

over de dag, zijn er ongeveer 59 tot 88 parkeerplaatsen benodigd. Het ontwerp voorziet in 150 

parkeerplaatsen; de parkeervoorzieningen zijn daarmee voldoende groot (zie Bestemmingsplan 

Toelichting, p. 13).  

37. Waar worden de informatiezuilen (al dan niet verlicht) geplaatst? Om hoeveel zuilen gaat 

het? 

Er zijn geen plannen om nieuwe informatiezuilen te plaatsen. Eventuele toekomstige zuilen worden 

geplaatst volgens de regels van het bestemmingsplan.   

38. Wat voor evenementen worden er bij Green Planet georganiseerd?  

Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt voor evenementen naast de Green Mountain Tour. 

Green Planet is wel in gesprek met De Tamboer in Hoogeveen, voor het organiseren van kleinschalige 

culturele evenementen (zie ook het Green Edge Ondernemingsplan, p. 21). 

39. Waar loopt de gemeentegrens tussen Hoogeveen en De Wolden?  

De gemeentegrens is goed te zien op de onderstaande kaart (via gemeenteatlas.nl).  
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40. Wat zijn de bezoekersaantallen (prognose) voor het gehele plangebied, d.w.z. tankstation, 

horeca, recreatie en bos (klimpark)? 

Zoals in het ondernemingsplan is opgenomen, heeft marktonderzoek uitgewezen dat het klimpark met 

bijbehorende indoor- en outdooractiviteiten kan uitgaan van 55.000 bezoekers per jaar (zie 

Ondernemingsplan Green Edge, p. 42). Dit kan oplopen tot zo’n 82.500 bezoekers per jaar. Het betreft 

hier de optelsom van bezoekers voor het gehele plangebied.  

41. Hoe wordt de veiligheid geborgd binnen en buiten het plangebied? 

Ten behoeve van het in kaart brengen van de veiligheid, heeft Green Planet een uitgebreide 

risicoanalyse laten uitvoeren. De uitkomsten kunt u lezen in Bijlage 10 van het bestemmingsplan.  

42. Worden de bewoners van het Warreveen in Pesse ook ingelicht m.b.t. het plaatsen van de 

toren bij de snelweg? 

Op 25 april a.s. wordt het dorp Pesse ingelicht via Belangenvereniging de Pioniers. De bewoners van 

het Warreveen die ten noorden van het fietspad wonen, worden ook zo snel mogelijk benaderd voor 

een persoonlijk gesprek.  

Mogelijkheden tot samenwerking 

 

De meeste vragen en opmerkingen hebben betrekking op zicht en geluid. De ontwikkelingen bij Green 

Planet zullen het landschap zichtbaar veranderen. Voor Eursinge is met name het educatiecentrum 

beeldbepalend. De bewoners maken zich zorgen over het geluid dat de gasten van het klimpark en het 

recreatiegebied zullen produceren. Uit het akoestisch onderzoek is echter gebleken dat het 

geluidsniveau binnen de gangbare normen blijft.  

 

Reeds genomen maatregelen 

 

Tijdens de bijeenkomst in oktober 2015 heeft één van de bewoners aangegeven moeite te hebben met 

de kabelbaan vanaf de toren vanwege mogelijk geluidsoverlast. Green Planet heeft daarom besloten 

geen kabelbaan te realiseren.  

 

In het plan dat in oktober 2015 is gepresenteerd, werd het huidige speelbos gehandhaafd. Het speelbos 

en het klimpark zijn verplaatst naar de achterzijde van het terrein, langs de A28. Het klimpark ligt nu 

afgeschermd van het buurtschap Eursinge.  

 

Opties tot samenwerken 

 

1. Geluidswal 

 

Tijdens de keukentafelgesprekken is de aanleg van een geluidswal ter tafel gekomen. Een geluidswal is 

alleen effectief aan de Eursingezijde, omdat een geluidswal aan de Green Planet zijde het geluid van de 

N375 zal versterken. Een geluidswal dient meerdere doelen: het wegnemen van het zicht op het 

tankstation en het weren van geluid (zowel van Green Planet als van de N375 en de A28). Green Planet 

legt de verantwoordelijkheid bij het buurtschap Eursinge om te beslissen of de aanleg van een 

geluidswal wenselijk is.  
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Eén van de bewoners van Eursinge heeft het plan aangedragen om van een geluidswal een zonnewal 

te maken door op de zuidzijde zonnepanelen te plaatsen. Zo draagt de geluidswal tevens bij aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van Green Planet. De mogelijkheden moeten in samenwerking met het 

buurtschap Eursinge, gemeente Hoogeveen, gemeente De Wolden en de provincie Drenthe worden 

onderzocht.  

Ten behoeve van de verkenning van een geluidswal voor Eursinge, is Green Planet bereid de 

procesbegeleiding via Rosegaar Omgevingsmanagement te bekostigen.  

 

2. Studie ‘Pesse Energieneutraal’ 

 

Green Planet werkt samen met de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) m.b.t. het energieneutraal 

maken van het dorp Pesse. Eind april 2018 wordt duidelijk of er subsidie wordt toegekend voor het 

uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om het dorp energieneutraal te maken. Er zijn 

diverse regelingen in ontwikkeling voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving; met deze studie 

kan de basis worden gelegd voor een aantrekkelijke regeling. Als er binnen het buurtschap Eursinge 

interesse is, kan naast Pesse ook Eursinge worden meegenomen in het onderzoek.  

 

Op (korte) termijn wordt u uitgenodigd bij Green Planet voor een informatiebijeenkomst over dit 

onderzoek. Green Planet zal dan ook inzicht geven in de toekomstige financiële voordelen m.b.t. uw 

energierekening. 

 

3. Aanvullende afspraken omtrent beplanting 

 

De boscompensatie is voor de bewoners van Eursinge van belang voor het wegnemen van zicht en 

geluid. Green Planet is voornemens om de bewoners van Eursinge te betrekken bij het bepalen van de 

gewenste boomsoorten en struikgewas. Dit kan eventueel integraal worden meegenomen bij de 

verkenning van een geluidswal. Samenwerking met de provincie Drenthe is hierbij een vereiste.  
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