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V E R S L A G  
 

Vervolggesprek met actiecomité Gien Planet 
Donderdag 29 april 2021 
Green Planet, Pesse 19.00 uur – 21.00 uur 
 
Aanwezig: 
Bianca Waninge, Michel Brus, Folkert Metselaar, Simon Appel, Arno Bulder, Warna Speelman (namens 
Gien Planet), Frank Berting (namens gem. Hoogeveen), Edward Doorten en Johan Baltes. 
 
Mka: Tom Steijvers (Gien Planet)  
 
Dit verslag geeft een verkorte weergave van het besprokene en is bedoeld om dit vast te leggen. Daarmee is het 
een handvat voor initiatiefnemer om acties uit te zetten en een verslag voor aanwezigen.  
 
INLEIDING VAN DE AVOND / AGENDA / VAN RESULTATENAVOND NAAR NU 
Toegelicht door Edward Doorten 

 
Edward heet iedereen welkom en benadrukt dat deze avond, als vervolg op het overleg van 6 januari ’21, 
is bedoeld om elkaar zo dicht mogelijk te benaderen. Zowel qua proces als qua inhoud. De inzet is om te 
komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing.  
 
Hij introduceert Johan Baltes die het vervolgproces zal begeleiden. 
 
Alle aanwezigen introduceren zichzelf kort. 
 
Uitkijktoren 
 
Edward geeft uitleg over de mogelijke aanpassingen aan de uitkijktoren: 

• We werken aan een ranker model 

• We werken aan verschillende hoogten 

• We werken aan een multifunctionele afscherming richting Pesse 
 
Op zijn vraag of deze aanpassingen tegemoetkomen aan de bezwaren die er zijn vanuit het actiecomité is 
hun reactie:  

• het in stand houden van de uitkijktoren, de schermen en de wereldbol is voor het actiecomite 
onbespreekbaar. Het actiecomité heeft dit ook op 6 januari jl ook aangegeven.  

• De aangeboden concessies klinken wellicht aardig, maar men blijft bij hun principiële standpunt.  

• De verwachting is veel irritant licht van schermen en wereldbol die ze niet passend vinden bij het 
dorpse karakter van Pesse. 

• Het actiecomité vraagt zich af waarom Edward zo vasthoudt aan deze aanpak. Hij is toch 
zichtbaar genoeg door acties op social media. De moderne auto maakt gebruik van navigatie-apps 
waarop Green Planet ook zichtbaar is.   

• Wel bespreekbaar voor hun is een mast met logo (zoals bijv. bij Klok in Hoogeveen).  

• Of schermen buiten het dorp op, of nabij de snelweg. Deze laatste variant is door Edward al eens 
onderzocht. Op de snelweg is voor RWS onbespreekbaar. Gesprekken zijn er ook gevoerd met 
NMF, die niet met alternatieve locaties langs de A28 ik kan en wil stemmen. De grond  langs de  
A 28 tussen Spier – Pesse is volledig in bezit van natuurorganisaties. Er is sprake van geen 
medewerking van grondeigenaren om iets naast de snelweg te doen. 

 
Op dit punt blijft er dus een fors verschil van mening. 
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Evenementen 
 
Edward geeft uitleg over de mogelijke aanpassingen tav de evenementen: 

• We werken aan de aard van de activiteiten 

• We denken aan nauwere venstertijden 

• We denken aan verdere reductie van het aantal 
Hij geeft aan dat de gehanteerde toegestane geluidsbelasting lager ligt dan wettelijk vereist. 
 
Het actiecomité geeft aan behoefte te hebben aan een duidelijke omschrijving tav de toegestane 
evenementen zonder zgn. ‘losse eindjes’ zodat vooraf duidelijk is wat er wel en niet kan.  
 
Er heerst angst dat evenementen toch groter kunnen worden dan 500 personen gelijktijdig op het 
perceel. Er wordt ook een getal van 1.000 personen genoemd. Edward stelt voor; Wanneer we dit nu in 
het bestemmingsplan maximeren tot 500 personen, en het getal 1000 personen verwijderen, zijn we er 
dan uit? Dit nog bovenop de hierboven genoemde concessies.  
 
Aangehaald wordt of daarmee dan de verbinding Green Planet en Slagenweg ook alleen maar ingezet kan 
worden voor hulpdiensten en niet voor parkeren t.b.v. evenementen, om te borgen dat de Slagenweg en 
Molenhoek overbelast raakt door aan- en afvoer van verkeer tijdens evenementen. Edward geeft aan dat 
verkeersbegeleiding altijd het verkeer via Green Planet naar de A28 en N375 zal delegeren. Dit neemt nog 
niet alle ongerustheid weg. Edward stelt voor; Wanneer in het bestemmingsplan wordt opgenomen, zoals 
door het actiecomité gewenst; Geen ander verkeer over de verbinding tussen Green Planet en de 
Slagenweg dan enkel en alleen hulpdiensten, zijn we er dan uit? 
 
Partijen lijken elkaar op dit punt te kunnen vinden. Het is aan Edward om e.e.a. verder uit te werken. 
 
Vervolgtraject 
 
Edward geeft uitleg over de vervolgstappen: 

• Ophalen input bij de overheden (gemeente en provincie) 

• Ophalen input bij de raadsfracties 

• Uitwerking definitief in te dienen plan 
 
Naar aanleiding van de discussie van vanavond, en de uitkomsten van het vervolgtraject, zal Edward 
moeten bepalen in hoeverre hij zijn plannen nog zal aanpassen. In ieder geval zal hij het actiecomité 
informeren over de uitkomst. Ten aanzien van de Uitkijktoren heeft nogmaals met elkaar praten alleen zin 
indien er sprake is van significante aanpassingen die naar verwachting tegemoetkomen aan de wensen 
van het actiecomité. 
 
Michel Brus doet het verzoek om de toekomstige windmolens op de huidige hoogte te houden. Edward 
neemt dit mee in zijn afwegingen.   
 

Afsluiting 

 

Om 21:00 ronden we af. Johan en Edward bedanken de leden van het actiecomité voor hun inbreng. We 

zijn er nog niet. Toch is Edward verheugd dat partijen weer dichter bij elkaar zijn gekomen.  

 


