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V E R S L A G  
 
Gesprekken met raadsfracties uit Hoogeveen 
 
Met alle raadsfracties heeft een gesprek plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken was om: 

• Hen te informeren over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen bij Green Planet en 
de voortgang van het project Green Edge en de contacten met actiecomité Gien Planet; 

• Input bij de fracties op te halen over wat zij in het kader van de plannen belangrijk vinden en 
op welke wijze de plannen volgens hen kunnen/moeten verbeteren. 

 
De gesprekken hebben plaatsgevonden bij Green Planet op de volgende data: 
SP:   21 mei 
Gemeentebelangen: 25 mei 
ChristenUnie:  26 mei 
Lijst van Hien:  4 juni 
CDA:   5 juni 
D66:   9 juni 
VVD:   10 juni 
SGP:   25 juni 
PVDA:   29 juni 
 
Dit verslag geeft een verkorte en algemene weergave van het besprokene met de verschillende fracties en is 
bedoeld om dit vast te leggen. Daarmee is het een handvat voor de initiatiefnemer om acties uit te zetten en 
tevens een handvat voor de deelnemers om de belangrijkste zaken nog eens terug te kunnen lezen.  
 

Stand van zaken Green Planet en Green Edge 
 
Edward licht de belangrijkste ontwikkelingen bij Green Planet toe: 

• De realisatie van het tanken van waterstof; 

• De realisatie van het snelladen voor trucks; 
• De voorbereiding van de uitbreiding voor de truckplaatsen. 

 
Vervolgens licht hij de belangrijkste ontwikkelingen toe bij Green Edge: 

• Introductie van Johan Baltes in deze fase van het proces 

• Het proces tot nu toe aan de hand van de website www.dialoogavondenpesse.nl1 

• De aanpassingen rondom de te houden evenementen: 
o Geen enkel evenement in de nachtperiode, dus altijd einde evenement om 23.00 

uur.  
o Nooit meer dan 500 personen gelijktijdig in het plangebied.  
o Terug naar nog maar zes evenementen per jaar.  

• Aanpassingen aan de uitkijktoren: 
o Ranker model. 
o Toepassing multifunctionele afscherming richting Pesse. 
o Lager door de zendmast te laten vervallen. 

  

 
1 Op deze website treft u allerlei info mbt het concept Green Edge. Tevens treft u hier de weerslag van de wijze 
waarop de omgeving betrokken is bij de plannen. U kunt er ook verslagen vinden van al deze bijeenkomsten. 

http://www.dialoogavondenpesse.nl/
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• De contacten met Gien Planet. Op 29 april jl. heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden 
met het actiecomité2. Benadrukt wordt dat dit een goed gesprek was in een open sfeer met 
als belangrijkste conclusies: 

o Partijen lijken elkaar te kunnen vinden op het gebied van evenementen; 
o Ten aanzien van de uitkijktoren (het geheel van toren, led-schermen, aardbol en 

zendmast) gaan de voorgestelde concessies niet ver genoeg. Het actiecomité 
herhaalt haar standpunt tegen de uitkijktoren te zijn. Ze wenst verder niet te spreken 
over aanpassingen. 

• Edward benadrukt dat er onder invloed van de gesprekken met Gien Planet al veel aan de 
plannen is gewijzigd. Het plan is daardoor ook beter geworden. Het actiecomité heeft in dat 
opzicht al veel bereikt. 

 
Reacties vanuit de raadsfracties: 
 
Rode draad uit de gevoerde gesprekken zijn onder meer: 

• Fracties nemen met belangstelling kennis van de vorderingen bij Green Planet en zijn 
verheugd met de gezette stappen op het gebied van de verdere verduurzaming van 
mobiliteit op de weg; 

• Fracties nemen met belangstelling kennis van de uitgewerkte plannen met betrekking tot 
Green Edge; 

• Green Edge en de evenementen worden gezien als een mooie aanwinst voor Hoogeveen; 

• Fracties waarderen de hernieuwde samenwerking met Gien Planet;  

• Fracties zijn aangenaam verrast dat er al zoveel is gecommuniceerd en is overlegd met de 
omgeving en later met het Actiecomité. Het aanbieden van de notariële akte (waarin alle 
verplichtingen zijn vastgelegd) wekte verbazing en tegelijk ook bewondering.  

• Fracties waren nog niet op de hoogte hoeveel het plan - onder invloed van het actiecomité -  
al is aangepast. Om dit makkelijk na te kunnen lezen is dit verstrekt middels een hand-out 
aan ieder raadslid dat ons heeft bezocht.  

• Fracties waren verrast over de ontstaansgeschiedenis van Green Edge. Men wist niet dat de 
gemeente zelf Green Planet op pad heeft gestuurd om te komen tot iets zoals de ‘Drentse 
Koe’ om daarmee in te kunnen stemmen met de landmark. Geen van de fracties wist dat 
hierover afspraken tussen gemeente en Green Planet zijn vastgelegd in een anterieure 
overeenkomst, onder meer over zaken zoals evt. planschade die voor rekening komt van 
GP.   

• Fracties zijn blij met deze aanvullende info en stellen een nog te organiseren plenaire 
bijeenkomst voor waarbij visualisatie, de impact op het gebied van CO2- en stikstofreductie 
en overige informatie en terugkoppeling zeer op prijs.  

• Gesprekken vonden in een prettige en open sfeer plaats. 
 
Aan het einde van de gesprekken is aan de aanwezigen een hand-out meegegeven. In deze hand-out 

wordt het totale proces samengevat beschreven. Tevens wordt ingegaan op de onderdelen die reeds 

in de plannen zijn aangepast.  

 
 
2 Voor een verslag van deze avond verwijzen we naar de website 
Verslag-29-april-21-Overleg-met-actiecomité-Gien-Planet.pdf (dialoogavondenpesse.nl)  
 

http://dialoogavondenpesse.nl/wp-content/uploads/2021/05/Verslag-29-april-21-Overleg-met-actiecomit%C3%A9-Gien-Planet.pdf
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Suggesties en aanbevelingen: 
 
Naast reacties zijn er vanuit de verschillende raadsfracties diverse suggesties en aanbevelingen 
gedaan. Een samenvatting van de meest besproken zaken zijn: 

• Blijf in gesprek met Gien Planet en probeer er zoveel mogelijk samen uit te komen; 

• Blijf twistpunten zoveel mogelijk objectiveren en bespreekbaar maken; uit de sfeer 
blijven van ‘spelen op de man’; 

• Aandacht voor goede inpassing in omgeving en bescherming van privacy; 

• Zoveel mogelijk hinder voor de omgeving beperken; 

• Aandacht voor de communicatie: 
o Kom met duidelijke info met betrekking tot het definitieve ontwerp; 
o Visualiseer de impact op de omgeving; 
o Informeer niet alleen het actiecomité maar ook de omgeving; 

• Transparantie met betrekking tot het vervolgproces. 
 
Vervolgproces: 
 
Het vervolgproces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

• Op basis van alle gevoerde gesprekken bepaalt Green Planet de definitieve vorm van de 
plannen; 

• Green Planet zal dit zo spoedig mogelijk delen met de gemeente zodat bij het opstellen van 
de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan hier rekening mee kan worden gehouden; 

• Green Planet informeert het actiecomité Gien Planet over de uitkomsten en het 
vervolgproces en gaat verder met hen in gesprek; 

• Het streven is om in het vierde kwartaal van dit jaar de BP-procedure in de raad te brengen; 

• Voor die tijd zal Green Planet de uitgewerkte plannen toelichten aan de gemeenteraad en de 
omgeving.  

 


