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Geachte raad, 
 
Graag maken wij, mede namens Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten, gebruik van de 
mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de ontwerp Toekomstvisie De Wolden 2022 – 2040.  
 
Wij waarderen de hoofdambities om landschap als drager te zien voor nieuwe ontwikkelingen en te 
streven naar een duurzame leefomgeving, waarbij de gemeente spaarzaam wil omgaan met de 
ruimte en het groene karakter zoveel mogelijk wil behouden en versterken. Als groene gemeente 
mag u trots zijn op de diversiteit aan landschapstypen binnen de gemeenten, waarbij elk land-
schapstype zijn eigen landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden heeft. 
 
Al deze waarden zijn goed omschreven, maar wij missen in hoofdstuk 5 wel aandacht voor de na-
tuur, terwijl natuurgebieden zoals boswachterij Ruinen met de Gijsselterkoelen en het Echtener-
zand, het Reestdal met de Wildenberg, Takkenhoogte en landgoed Dickninge en het Steenberger 
Oosterveld en De Slagen zo bepalend zijn voor de gemeente De Wolden. Bovendien is de natuur 
van groot belang voor toerisme en recreatie. Een paragraaf over natuur zou in dit kader niet mogen 
ontbreken. 
 
Woningbouw 
Wij ondersteunen de voorkeursvolgorde bij woningbouw waarbij inbreiding boven uitbreiding gaat, 
maar in de ontwerp Toekomstvisie ligt de nadruk toch vooral op uitbreiding. Het College van Bur-
gemeester en Wethouders kiest voor grootschalige uitbreiding van de kerndorpen en beheerste uit-
breiding van kleine dorpen. Het College wil zo meer (jonge) mensen uit de regio aan de gemeente 
verbinden om de gevolgen van vergrijzing het hoofd te bieden en de kwaliteit en kwantiteit van het 
voorzieningenniveau te verhogen. 
De vraag is of de gemeente met deze woningbouwambitie niet het kind met het badwater weg-
gooit. Vanwege het groene karakter kun je nu ruim en prettig wonen in De Wolden. Maar blijft dat 
zo, wanneer wordt ingezet op grootschalige uitbreiding van de kerndorpen Zuidwolde, De Wijk, 
Ruinen, Ruinerwold en Koekange en er ook nog extra uitbreiding in Alteveer-Kerkenveld wordt toe-
gestaan? 



  

Is het een keuze voor “alles overal”? We missen aandacht voor het maken van keuzes en land-
schappelijke afwegingen.  
Vraag is ook of het met flinke woningbouw echt gaat lukken om jonge mensen uit de regio te bin-
den. Andere gemeenten uit de regio vissen tenslotte in dezelfde vijver en De Wolden is niet de 
enige groene gemeente in de regio Zwolle. 
Wij pleiten ervoor om, in tegenstelling tot wat daarover in de ontwerp Toekomstvisie is gesteld, bij 
woningbouw aan te sluiten bij de behoefte. Daarbij is het van belang om oog te hebben voor het 
behoud van de identiteit en eigenheid van De Wolden. Grootschalige uitbreiding past daar wat ons 
betreft niet bij. 
 
Energie 
We waarderen de ambitie van de gemeente om te streven naar 70 tot 100% lokaal eigenaarschap 
bij duurzame energieopwekking en een werkwijze op dorpsniveau, de Dorps Energie Strategie 
(DES). Het dorp Ansen vormt in dit kader een mooi voorbeeld. Ook onderschrijven wij de leidraad 
van de ontwerp Toekomstvisie dat nieuwe ontwikkelingen op dit gebied dienen te passen bij de 
aard en schaal van het landschap. 
Wel is het gevaar van dorpsplannen dat je versnippering krijgt en met zaken als vraag en aanbod 
vlak bij elkaar, clustering en netwerkaansluiting onvoldoende rekening houdt. Wat ons betreft zou-
den dorpsplannen vooral op kleinschalige oplossingen gericht moeten zijn (kleine zonneparken, 
zon op dak, EAZ-windmolens e.d.). Wij adviseren om voor grote zonneparken en eventuele groot-
schalige vormen van windenergie afstemming te zoeken met de gemeenten Meppel en Wester-
veld. 
 
Bedrijventerreinen 
Net als bij woningbouw, kiest het College in de eerste plaats voor inbreiding of herstructurering van 
bedrijventerreinen en pas in de tweede plaats voor uitbreiding. Wij zijn het hier volmondig mee 
eens, maar verbazen ons wel over het feit dat vervolgens zelfs het realiseren van nieuwe bedrij-
venterreinen bij de kerndorpen Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en Koekange een optie is, wanneer 
er geen mogelijkheden meer zijn voor verdere uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Alleen 
bij De Wijk kijkt het College over de gemeentegrens en zoekt naar samenwerking met de ge-
meente Meppel. 
In onze reactie op twee uitbreidingsplannen voor bedrijven in Ruinerwold hebben wij al aangege-
ven dat wij van mening zijn dat ook hier samenwerking met de gemeente Meppel voor de hand ligt 
in plaats van de uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers. 
In het algemeen plaatsen wij al grote vraagtekens bij eventuele uitbreiding van de bestaande be-
drijventerreinen bij Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde, laat staan dat er nog nieuwe bedrijventerrei-
nen bij de kerndorpen bijkomen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ook het dorp Koekange zijn 
eigen bedrijventerrein krijgt en dat de andere kerndorpen er nog een bedrijventerrein bij krijgen? 
Juist als het gaat om bedrijvigheid ligt samenwerking binnen de Regio Zwolle voor de hand en zou 
de gemeente De Wolden moet inzetten op haar kracht: het groene karakter waar recreatie, toe-
risme, landbouw en wonen de boventoon voeren. Wij pleiten ervoor om het onderdeel bedrijventer-
reinen in de Toekomstvisie aan te passen door geen ruimte te bieden aan nieuwe bedrijventerrei-
nen en zeer terughoudend te zijn met uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
mede namens Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten 
 

 
mw. J. van den Berg 


