Verslag overleg met maatschappelijke organisaties
In 2014 is Green Planet gestart met een consultatieronde met diverse maatschappelijke
organisaties. Doel was om zo invulling en inhoud te geven aan de plannen omtrent een
landmark bij de A28 en een verbinding met de natuur. Uitgangspunt hierbij was de opdracht
die vanuit de gemeente Hoogeveen is meegegeven:
1. De landmark moet een integraal onderdeel uitmaken van een groter geheel;
2. Het is wenselijk dat de gemeente Hoogeveen aanvullend laagdrempelig aanbod krijgt
t.b.v. jonge gezinnen, met de Drentse Koe als voorbeeld.
Green Planet heeft hierbij de volgende professionele bureaus in de arm genomen:
1. BugelHajema;
2. Buro Hollema;
3. B+O architecten.
Zij hebben vanaf de aanvang de planvorming begeleid.
Er waren verschillende redenen om maatschappelijke organisaties bij de plannen te
betrekken:
1. Allereerst hebben zij belangrijke kennis, inzichten en knowhow op het gebied van
natuur, milieu, natuurbescherming, educatie en recreatie. Ook zijn zij in het bezit van
de natuurgebieden nabij de planontwikkeling. Er is een beroep op hen gedaan om
hun kwaliteiten in te brengen.
2. Het lag in de lijn der verwachting dat een landmark voor sommige maatschappelijke
organisaties gevoelig ligt. Door hier vanaf het begin transparant mee om te gaan en
dit onderdeel van nieuw aan te leggen ‘rijke natuur’ te maken, is geprobeerd om met
elkaars waarden in het achterhoofd te komen tot een gewogen balans.
3. Om de realisatie mogelijk te maken was een perceel grond nodig. Aankoop zou
alleen tot de mogelijkheden behoren wanneer de ontwikkelingen zouden stroken met
de visie van de betreffende perceeleigenaar.
Fasen
Dit vooroverlegtraject kende de volgende fasen:
1. Overleg met directies van de maatschappelijke organisaties of zij bereid waren om
mee te denken en wie zij zouden afvaardigen;
2. Ontwerpsessie met afgevaardigden op 12-03-2014 bij Green Planet;
3. Uitwerken van de input door de ingehuurde professionele bureaus;
4. Voorbespreking met twee wethouders van de gemeente Hoogeveen, om te kijken of
het plan aansluit bij de visie van de gemeente (Per brief instemmend bevestigd op
09-07-2014).
5. Bespreken van de resultaten met de maatschappelijke organisaties.
Deze fasen zijn uiterst plezierig en constructief verlopen. Geen van de organisaties heeft
zich expliciet negatief uitgelaten of heeft bij voorbaat aangegeven de planontwikkeling te
zullen boycotten, zowel niet in woord als in schrift. Dit wordt bevestigd door de
samenwerking in andere dossiers (verstrekken van adhesieverklaringen en verkoop van een
perceel grond).
Lokale belangenvereniging
In dit stadium van premature planvorming is ook het bestuur van de lokale
belangenvereniging op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Zij hebben een
presentatie gezien, die ook is doorgenomen met de wethouders van de gemeente
Hoogeveen. De presentatie is positief ontvangen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot
besprekingen waarin we op zoek zijn gegaan naar synergievoordelen omtrent andere

ontwikkelingen en activiteiten inzake spelen en wandelen in de natuur. Ook deze positieve
grondhouding is per e-mail bevestigd.
Vervolg
Aan de planontwikkeling gingen zorgvuldige voorbereidingen vooraf. Betrokkenheid,
belangenafweging en transparantie lagen aan de basis. Dat dit niet altijd leidt tot een
consistent draagvlak bij alle betrokken maatschappelijke organisaties, bleek nadat de
planontwikkeling als voorontwerp ter openbare inzage is gelegd.

