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Datum: 17 februari 2023 
Behandeld door: Rianne Timmer 
Zaaknummer: 2946285 
Onderwerp: Besluit na zienswijze

Geachte heer Hilberink,

Uw brief van: 04-01-2022 
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op: ^ 7 FEB. 2023

U heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Wij 
besluiten uw verzoek: gedeeltelijk toe te kennen.

Verzoek
Op 6 januari 2023 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking van documenten over Woo 
verzoek: Afspraken met Natuurmonumenten met betrekking tot loslopend vee op het 
Koolveen.

Zienswijze
Wij hebben meerdere derde-belanghebbenden gevraagd om een zienswijze. Er is door geen 
van deze belanghebbenden een zienswijze ingediend. Voor deze belanghebbenden bestaan 
geen bezwaren tegen de openbaarmaking zoals wij dat hebben voorgelegd, zodat er geen 
aanleiding bestond om onze wijze van weglakken aan te passen.

Documenten
U ontvangt bij dit besluit 9 documenten die wij hebben en binnen uw verzoek vallen. 
Daarnaast voeg ik een inventarisatielijst mee waarin alle documenten genoemd en 
genummerd zijn. Op grond van de privacywetgeving en de Woo kan niet alles wat in de 
stukken staat openbaar gemaakt worden. In de inventarisatielijst staat op welke gronden 
bepaalde delen zijn weggelakt.

KvK 01182848 
BTW 806300449B.01

E-mail nota's 
IBAN

factuurtSmiddendrenthe.nl
NL10BNGH0285078712



Alle stukken die wij hebben binnen uw verzoek, worden geheel openbaar gemaakt. De 
documenten zijn slechts geanonimiseerd, verder is er niets weggelakt.

Motivering beslissing
Wij beslissen om de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. In deze 
documenten zijn alleen de gegevens weggelaten die de persoonlijke levenssfeer raken. Het 
belang van openbaarheid van deze gegevens weegt niet op tegen het belang van de 
eerbiediging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de hierbij betrokken 
personen. Dat betekent dat namen van derden en ambtenaren zijn weggelakt, hun e- 
mailadressen, telefoonnummers en adresgegevens. Ook bepaalde zaaknummers en codes 
zijn wegelaten omdat die mogelijk toegang kunnen geven tot de betreffende zaak en dus tot 
persoonlijke informatie die niet voor u bestemd is.

In de stukken wordt verwezen naar de Natuurvisie 2012-2030 Mantingerveld, Mantingerbos 
en -weiden. Dit is een document van Natuurmonumenten en te raadplegen via 
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mantinRerbos-en-weiden.

Grondslag
Het besluit om informatie over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet 
openbaar te maken, is gebaseerd op artikel 5.1 tweede lid onder e van de Woo.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de verzenddatum van 
dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 24, 9410 AA Beilen. In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet met het besluit eens bent;
• uw handtekening.
Indien u beschikt over "DigiD" kunt u uw bezwaarschrift ook indienen via 
www.middendrenthe.nl (zoek op: 'indienen bezwaarschrift').

Uitnodiging
Zoals reeds telefonisch besproken, staat de wethouder, de heer Schipper, open voor een 
gesprek met u over dit onderwerp. Er kan een afspraak gemaakt worden om de situatie op 
het Koolveen te bespreken. Indien u dit wenst, verneem ik dit graag van u. U zal dan worden 
uitgenodigd voor een gesprek met de heer Schipper.



Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Timmer, jurist, te bereiken op 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 0593 53 93 27 of via het e- 
mailadres r.timmer@middendrenthe.nl.

Met^Vnehdelijke groet,
najmens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

ne Timmer 
t



code
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Inventarisatielijst

artikel
Artikel 5.1, tweede lid onder e: de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Artikel 5.1, eerste lid onder c: bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door 
natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld
Artikel 5.1, eerste lid onder d: bijzondere persoonsgegevens
Artikel 5.1, tweede lid onder f: de bescherming van andere dan in het eerste lid,
onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
Artikel 5.1, tweede lid onder i: het goed functioneren van de Staat, andere
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
Artikel 5.2, eerste lid: persoonlijke beleidsopvattingen
Niet openbaar gemaakt op grond van de Wob.
Artikel 5.1, tweede lid onder b en i: de economische of financiële belangen van het 
bestuursorgaan en het goed functioneren van het bestuursorgaan.

Nummer
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08. 
09.

1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt
1 Persoonsgegevens weggelakt



I.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"gemeente" <gemeente@middendrenthe.nl> 
Tue, 20 Dec 2022 07:18:12 +0000 
"KCC" <kcc@middendrenthe.nl>
FW: Woo verzoek 
Woo-verzoek.pdf

Van: C
Verzonden: maandag 19 december 2022 21:23 
Aan: gemeente <gemeente@middendrenthe.nl> 
Onderwerp: Woo verzoek

K)hotmail.com>

Geachte heer, mevrouw.

Door middel van deze e-mail verzoek ik u het Woo verzoek in de bijlage in behandeling te 

nemen.

Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet.



Gemeente Midden-Drenthe 
Postbus 24 
9410AABEILEN

Mantinge, 19 december 2022

Betreft: indiening Woo-verzoek

Geachte heer/mevrouw.

omMet een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzoek ik, * 
openbaarmaking van hieronder nader te specificeren informatie bij of onder u. Het 
ondervt/erp waarover ik informatie vraag, is:

Afspraken met Natuurmonumenten met betrekking tot loslopend vee op het Koolveen. 

Informatie
Concreet vraag ik u om (kopie van) informatie met betrekking tot het onderwerp van dit 
verzoek neergelegd in de volgende documenten.

Vergaderstukken, waaronder: uitnodigingen, presentielijsten, agenda's, 
ingekomen stukken, besluiten, besluitenlijsten en notulen;

Interne correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief 
bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten);

Externe correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief 
bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten) tussen uw overheidsinstantie en 
Natuurmonumenten;

Memo's, notities;

Rapporten, adviezen;

Financiële documenten;

Datasets;



Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u er mee bekend bent dat tevens 
bij één of meer andere bestuursorganen informatie berust met betrekking tot dit 
onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen doorgeleiding van dit verzoek naar 
het juiste orgaan. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan ontvang ik daarover graag bericht.

Mondelinge toelichting
Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit 
verzoek, dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van mijn Woo-verzoek 
contact op te nemen.

Reeds openbare informatie
Mocht de door mij gevraagde informatie reeds in een voor mij gemakkelijk toegankelijke 
vorm openbaar beschikbaar zijn, dan verzoek ik u mij naar de vindplaats te verwijzen.

Bescherming persoonlijke levenssfeer
Indien u tot het oordeel komt dat het belang van bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer integrale openbaarmaking van documenten in de weg staat, verzoek ik subsidiair 
om openbaarmaking met weglating van de persoonsgegevens, zij het dan uitsluitend van 
personen die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. Wanneer u 
persoonsnamen niet openbaar wilt maken verzoek ik u deze te vervangen door een 
nummer, zodat de betrokkenheid van eenzelfde persoon bij meerdere aspecten of situaties 
zichtbaar blijft, ook al is dat dan anoniem.

Persoonlijke beleidsopvattingen
Wanneer u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld 
voor intern beraad integrale openbaarmaking van die documenten in de weg staan, verzoek 
ik subsidiair om openbaarmaking van de persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot de 
betrokkene herleidbare vorm, en meer subsidiair om openbaarmaking van de feitelijke 
informatie die geen persoonlijke beleidsopvatting is.

Samenvattingen van documenten
Mocht u documenten niet openbaar kunnen maken, dan vraag ik subsidiair om een zakelijke 
weergave van de inhoud of een samenvatting.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document verzoek ik u de weigering per 
document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het 
betreffende Woo-artikel, maar tevens met onderbouwing waarom die weigeringsgrond 
zwaarder weegt dan het algemeen belang van openbaarheid.

Voorkeur digitale verstrekking
Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te 
verstrekken. De informatie die alleen analoog ('hard copy') in uw archief aanwezig is, 
ontvang ik bij voorkeur in digitale vorm en anders een kopie. Indien u voornemens bent om



hiervoor kosten in rekening te brengen, verzoek ik u vooraf contact met mij op te nemen 
onder opgave van de hoogte daarvan.

Inventarislijst
Ik verzoek u om als onderdeel van de beslissing een inventarislijst op te nemen.

Graag ontvang ik schriftelijk (per brief of per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van 
dit Woo-verzoek.

Mocht u belanghebbenden de gelegenheid gaan bieden tot het geven van zienswijzen dan 
ontvang ik daarvan graag vooraf schriftelijk of per e-mail bericht.

U dient binnen de termijn van 4 weken een besluit te nemen op dit verzoek. Geen of 
onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal aanleiding geven tot beroep bij de 
bestuursrechter wegens het niet tijdig nemen van een beslissing.

Met vriendelijke groet.



Gemeente Midden-Drenthe 
t.a.\A

NoordereindeóO 
Postbus 9955 
1243 ZS 's-Graveland

T (035)655 99 33 
F (035)656 31 74
WWW. natuurmonu menten, nt

Postbank 32391 
ING Bank 66.60.28.524 
KvK nr. 40516730

Voor contributie of giften 
Postbank 9933

Datum 5 juli 2011 
Behandeld door'^l'”''""'^” 

Doorkiesnummer I

Natuurgebied Mantingerveld, -bos en weiden 
Onderwerp Bijeenkomst 12 juli

Geachte lezer,

Ingesloten vindt u de conceptvisie Mantingerveld, Mantingerbos en - weiden. Nog niet als een mooi 
opgemaakte en volledig afgeronde tekst, maar als een ruwe diamant die nog geslepen en gepolijst 
moet worden.

Daarvoor nodigen we u uit op dinsdag 12 juli in het dorpshuis de Heugte te Nieuw-Balinge.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met de presentatie van de conceptvisie. Na de pauze is er 
gelegenheid voor vragen en discussie. Behalve de leden van de klankbordgroep worden ook de 
“deskundigen" van de startbijeenkomst uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30: opening en toelichting opzet avond 
19.40: presentatie hoofdlijnen natuurvisie ^
20.00: reactie Natuurmonumenten - evt. aanvullende opmerKingen ouk t.a.v. het proces) 
20.10: inventarisatieronde vragen en discussiepunten o.l.v, | I
20.30: koffiepauze (op papier kunnen vragen ingeleverd worden) 
20.45: vragen en discussie a.d.h.v. thema's 
21.30: vervolgstappen na deze avond 
21.45: sluiting

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij} 
I pnatuurmonumenten.nl.

Met vriendulijke groet,

telefoon! I r via de mail

Natuurmonumenten

0



From:
Sent:
To:
CC:

I J@natuurmonumenten.nl>;
do, 29jun2017 14:11:06 +02:00
'"gemeente@middendrenthe.nr" <gemeente@middendrenthe.nl>;

J@Natuurmonumenten.nl>;] J@middendrenthe.nl’"
I@middendrenthe.nl>;

Subject: Verzoek aanleg veeroosters Koolveen
Attachments: Efko-Veeroosterbak-rev.-F.pdf 

Locaties veeroosters.pdf 
Veerooster locatie #1 .pdf 
Veerooster locatie #2.pdf
Begeleidende brief verzoek aanleg veeroosters.pdf

Geachte medewerker,

Bij deze het verzoek aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Midden- 
Drenthe zoal in de begeleidende brief aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Oude Benderseweg 14 
7963 PX Ruinen

www.natuurmonumenten.nl



Natuurmonumenten

Gemeente Midden-Drenthe
College van Burgemeesters en Wethouders
Raadhuisplein 1
9411 NB Beilen

NoordereindeöO 
Postbus 9955 
1243 ZS 's-Graveland

1(035)655 99 33 
F (035)656 31 74 
www.natuurmonumenten.nl

IBAN NL 58 INGB 0666 0265 24 
BIC INGBNL2A

KvKnr. 40516730

Datum 29 juni 2017
Behandeld door I...................

Telefoonnummer II
Onderwerp Aanleg veeroosters Koolveen

Geachte college,

Hierbij het verzoek toestemming te verlenen voor het aanleggen van twee veeroosters in de 
Koolveenweg te Nieuw Balinge.

In de natuurvisie Mantingerveld 2012-2030 is vastgelegd dat in het natuurgebied het 
Mantingerzand grote grazers vrij kunnen bewegen door het hele gebied. Natuurmonumenten 
heeft de voornemens op korte termijn het gebied hiervoor te gaan inrichten. Om dit te kunnen 
realiseren is het noodzakelijk dat de grote grazers de Koolveenweg kunnen oversteken. Het 
plaatsen van veeroosters in de weg is hiervoor essentieel.

Om de passeerbaarheid van de Koolveenweg voor verschillende gebruikers te waarborgen 
zullen er naast de veeroosters een aantal aanvullende voorzieningen getroffen worden. Ook 
zal de weg tijdens de aanleg tijdelijk afgesloten worden.

Het gaat om twee veeroosters in de Koolveen nabij Nieuw-Balinge. Deze weg is in eigendom 
en beheer bij Gemeente Midden-Drenthe. Er heeft al op locatie overleg plaatsgevonden met 
de heeri I van de gemeente.

De aanlegwerkzaamheden zullen door Beugel b.v. te Beilen worden uitgevoerd.

Ik ga ervan uit u aan de hand van deze gegevens voldoende geïnformeerd te hebben. 
Mochten er nog vragen of opmerkingen bestaan dan hoor ik dat graag.

Met vriéndelijke groeU

Natuurmonumenten Zuid-Drenthe

0



Aan Gemeente Midden-Drenthe 
Datum 29 juni 2017

Onderwerp Aanleg veeroosters Koolveen 
Pagina 2 van 2

Bijlage: Locaties veeroosters
Situatietekening veerooster #1 
Situatietekening veerooster #2 
Tekening plaatsen veeroosters

Afschrift verzonden aan de heer L
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Locaties veeroosters
Koolveen, Nieuw Balinge

Natuurmonumenten

Legenda

Locatie veeroosters

Bronnen:
© Vereniging Natuurmonumenten 
© dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn 
© Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

29-6-2017



Situatietekening locatie #1
Koolveen, Nieuw Balinge

<5^ Natuurmonumenten

...

kl' É
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Legenda
Geleidingshekje
Klaphekje
Landhek
Sloot

EU Veerooster

Bronnen:
© Vereniging Natuurmonumenten 
© dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn 
© Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

29-6-2017



Situatietekening locatie #2
Koolveen, Nieuw Balinge

msmmmo 0.005 0.01 0.015 0.02 km •:
=3

Natuurmonumenten

/

Legenda
Klaphekje
Landhek
Veerooster
Geleidingshekje
Sloot

Bronnen:
© Vereniging Natuurmonumenten 
© dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn 
© Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

29-6-2017



m
GEMEENTE
MIDDEN-DRENTHE

Natuurmonumenten 
t.a.v. De heer I.. ■ ■■■!
Oude Benderseweg 14 
7963 PX RUINEN

Postadres
Telefoon
Internet
E-mail

Bezoekadres
Bellen

Smilde

Westerbork

Postbus 24, 9410 AA Bellen 
(0593) 53 92 22 
www.middendrenthe.nl 
gemeente@middendrenthe.nl

Raadhuisplein 1 
ma, di, vr 8.30-12.00
WO 8.30 -16.00
do 8.30 - 20.00
Hoofdweg 24
ma, do 8.30-12.00
B.G. van Weezelplein 10 
di 8.30 - 12.00

Datum: 12 september 2017
Behandeld door^^^^__ 
Zaaknummer:
Onderwerp: Aanleg veeroosters

Uw brief van: 29 juni 2017 
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op: 12-09-2017

Geachte heerl

Wij hebben uw verzoek omtrent de aanleg van twee veeroosters in de Koolveenweg te 
Nieuw Balinge ontvangen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het aanleggen van de 
veeroosters in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Dit is een bouwwerk, 
horende bij een weg, geen gebouw zijnde, zoals staat in artikel 25.1 sub a en j van het 
bestemmingsplan. Op grond van artikel 2 lid 18 sub b van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht is er geen vergunning nodig voor de aanleg van de veeroosters.

Mijn zaak
Deze brief kunt u ook vinden in 'mijn zaak' op www.middendrenthe.nl. Wilt u de voortgang 
van uw zaak bekijken of er op reageren? Bezoek onze website en ga naar 'mijn zaak' op de 
startpagina. Met uw zaaknummeri lloet u in. Reageert u niet digitaal maar per brief?
Vermeld dan altijd uw zaaknummer.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met[ 
via tplpfnnnniimmprr I

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

Ite bereiken op

m
KvK 01182848 
BTW 806300449B.01

E-mail nota’s factuur@middendrenthe.nl 
IBAN NL10BNGH0285078712



D.

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 
Stationsplein 1 
3818 LE Amersfoort

PER AANGETEKENDE POST, KOPIE PER E-MAIL AAN: info@natuurmonumenten.nl EN 
gemeente@middendrenthe.nl

Betreft; situatie Koolveen te Nieuw Balinge

Mantinge, 3-8-2022

Geachte heer, mevrouw,

Doormiddel van dit schrijven wil ik de situatie van het Koolveen te Nieuw Balinge onder uw aandacht 
brengen.

Inleiding
Het Koolveen betreft de verbindingsweg tussen de Haarweg te Nieuw Balinge en de Steendervalsweg 
te Mantinge. Deze weg ligt in het natuurgebied Mantingerveld waarvan u de beheerder bent, om 
deze reden richt ik mij met dit schrijven tot u. Zelf woon ik aan de I Ite Mantinge en
maak regelmatig gebruik van het Koolveen per auto en fiets. Het Koolveen is de kortste route naar 
Nieuw Balinge via de openbare (verharde) weg.

Enige tijd terug zijn er veeroosters in het Koolveen aangebracht en is de omheining aan beide zijden 
van het Koolveen verwijderd. In dit gebied worden zowel schapen als runderen geweid welke zich 
ook met regelmaat op de openbare weg bevinden. Doormiddel van een beschrijving en foto's zal ik 
toelichten waarom ik deze situatie onder uw aandacht breng.

Situatie
Het Koolveen betreft een openbare verharde weg in eigendom van de gemeente Midden-Drenthe, 
omdat deze de beheerder van deze weg is zal ik ook hen een afschrift van deze brief sturen. Het 
Koolveen is een openbare weg en hier is mijn inziens de wegenverkeerswet van toepassing, uit de 
bebording ter plaatse blijkt in ieder geval niet dat dit een 'eigenweg' betreft waar de 
wegenverkeerswet niet van toepassing zou zijn.
Gezien ik een regelmatig gebruiker van deze weg ben overkomt het mij vaak dat er zich vee (schapen 
en / of runderen) op deze weg bevinden, zie onderstaande foto van de situatie ter plaatse.
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Figuur 1: Situatie Koolveen

Doormiddel van bebording ter plaatse wordt gewaarschuwd voor een veerooster, niet voor 
loslopend vee. Wel is er aan beide zijden een ingelijst papier geplaatst waarop hiervoor wordt 
gewaarschuwd echter dit betreft geen officiële bebording en dit is na zonsondergang onvoldoende 
zichtbaar. Aan zowel de noord- als zuidzijde van de weg zijn bij de veeroosters kleine bordjes van 
Natuurmonumenten geplaatst waaruit blijkt dat betreden op eigen risico is en dat er vanaf de 
noordzijde minimaal 25m. afstand tot de dieren moet worden gehouden en vanaf de zuidzijde 
minimaal 50m. Zie onderstaande afbeeldingen.

WAARSCHUWING
Dieren die in dit gebied grazen, 
kunnen onvoorspelbaar reageren.

• Houd minimaal 50 meter afstand
• Doorkruis kuddes niet 

^ ' Laat de dieren met rust

• Voer en aai de dieren niet
• Honden aangelijnd 
Artikel461 W.v.S.

Betreden op eigen risico ^

Kuddeverzorger T (0522) 47 62 00 
www.natuurmonumenten.nl

Figuur 2: Bord zuidzijde

WAARSCHUWING
Dieren die in dit gebied grazen, 
kunnen onvoorspelbaar reagereri.

■ Houd minimaal 25 meter afstand
■ Doorkruis kuddes niet
• Laat de dieren me* rust
■ Voer en aai de dieren niet
• Honden aangelijnd 
Artikel 461 W.v.S,

Betreden op eigen risico

Kuddeverzorger T(0522) 47 62 00 
wvvw.natuurmonumenten.n!

Figuur 3: Bord noordzijde

Gezien de betreffende dieren zich op de openbare weg bevinden is het lastig (dan niet onmogelijk) 
om je als bestuurder aan de voorschriften op deze borden te houden, tevens zijn deze borden voor 
een bestuurder ook niet te lezen. Daarnaast is het mijn inziens onveilig om vee wat aldus de borden 
onvoorspelbaar kan reageren op en langs de openbare weg te laten grazen. Waarom er verschil is 
tussen de instructies aan de noord- en aan de zuidzijde verneem ik nog graag eens van u.

APV Midden Drenthe
Mijn inziens is er op het Koolveen gezien het een openbare weg betreft de wegenverkeerswet van 
toepassing en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Midden-Drenthe. Deze APV 
schrijft voor:
"Artikel 2:32 Loslopend vee
De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of varkens (vee) die zich bevinden in een 
weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is 
verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan 
bereiken."
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Gezien het vele vee dat zich regelmatig op de openbare weg bevindt is een ongeluk niet uit te sluiten, 
het lijkt mij dat er alles aan gedaan moet worden om menselijk en dierlijk leed en tevens materiele 
schade te voorkomen. Tevens lijkt het mij vanzelfsprekend indien zich een ongeval zou voordoen dat 
u als beheerder van dit gebied of de eigenaar van het vee aansprakelijk is voor de schade. Het 
plaatsen van een bordje 'Betreden op eigen risico' en 'artikel 461 W.v.S' ontslaat u hier mijn inziens 
niet van.

Technische staat
Naast de gevaarlijke situatie die ontstaat met vee (onvoorspelbare dieren aldus de bebording) op de 
openbare weg zijn de veeroosters ook nog eens dusdanig aangebracht dat deze een gevaar vormen 
voor fietsers. De aanheling tussen de geasfalteerde weg en het veerooster is uitgevoerd met klinkers 
welke zijn verzakt, hierdoor is een scherpe rand ontstaan. Ook dit lijkt mij geen wenselijke situatie op 
een openbare weg, zie onderstaande foto. Door middel van dit schrijven dan ook het verzoek hier 
gepaste actie op te nemen.

INI ujnj ...................

M:

wm

Figuur 4: Technische staat van het wegdek.

Omleidingsroute
Op dit moment bent u bezig met werkzaamheden aan de Verlengde Middenraai te Nieuw Balinge.
Uit een artikel in 'Het Dagblad van het Noorden 1-8-2022' blijkt dat u deze straat vanaf 22 augustus 
2022 zult afsluiten tot medio september 2022. De voorgestelde omleidingsroute voor fietsers en 
landbouwverkeer is via het Koolveen. Daarnaast verwacht ik dat bestemmingsverkeer wat naar 
Nieuw Balinge gaat en bekend is in de omgeving ook de kortste route via het Koolveen zal nemen. Dit 
betekent een intensivering van het verkeer wat wordt blootgesteld aan de benoemde gevaren.

Verwachte acties
Doormiddel van dit schrijven wil ik u verzoeken de nodige acties te ondernemen om menselijk en 
dierlijk leed en tevens materiele schade te voorkomen. Gezien er een intensivering van het gebruik 
van het Koolveen verwacht kan worden per 22 augustus 2022 verzoek ik u dan ook de nodige 
maatregelen op tijd te nemen. Echter betreft dit niet alleen maatregelen voor deze periode.

• Het voorkomen dat er zich onbegeleid vee op de openbare weg bevindt. Het plaatsen van 
een afrastering (of wellicht de continue inzet van een herder) zou een oplossing zijn?
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• De technische staat van de veeroosters verbeteren of deze verwijderen en het wegdek 
herstellen.

Wellicht zult u na het lezen van deze brief van mening zijn dat het eenvoudiger is om het Koolveen te 
sluiten voor verkeer. Ik ben echter van mening dat deze 'openbare weg' welke eigendom is van de 
gemeente Midden-Drenthe, wordt bekostigt door de burgers van deze gemeente en ten dienste 
staat van deze burgers. Het sluiten van deze weg is mijn inziens dan ook geen optie.

U bent druk bezig met het aanpassen van de omgeving rond het Mantingerveld om een zo 
comfortabel mogelijke situatie te creëren voor de door u 'geselecteerde' dier- en plantensoorten. 
Mijn verzoek is dan ook houdt ook rekening met de veiligheid en het woongenot van aan- en 
bewoners van dit gebied. De balans is miin inziens namelijk zoek!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
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7.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
tot handhaving.pdf

"gemeente" <gemeente@middendrenthe.nl>
Wed, 24 Aug 2022 08:39:05 +0200 
"KCC" <kcc@middendrenthe.nl>
FW: Verzoek tot handhaving
Bijlage Brief aan Natuurmonumenten situatie Koolveen 3-8-2022.pdf, Verzoek

Van: f
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 20:39 
Aan: gemeente <gemeente@middendrenthe.nl> 
Onderwerp: Verzoek tot handhaving

l(5)hotmail.com>

Geachte heer, mevrouw,

In de bijlage treft u een verzoek tot handhaving aan voorzien van bijlage.

Ik verzoek u dit verzoek in behandeling te nemen, ik heb reeds contact opgenomen met 
de terreinbeheerder ter plaatse (Natuurmonumenten) maar deze is zich mijn inziens 
onvoldoende
bewust van de situatie ter plaatste.

Zou u de ontvangst van dit schrijven willen bevestigen?

Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet.



Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Midden-Drenthe 
Raadhuisplein 1 
9411 NB Beilen

Mantinge, 23 augustus 2022

Onderwerp: Verzoek om handhaving

Geacht college,

Met deze brief verzoek ik u om handhaving van de APV (Algemene plaatselijke verordening Midden- 
Drenthe) artikel 2:62 loslopend vee. Het betreft het Koolveen te Nieuw Balinge.

Feitelijke situatie
Ter plaatste is de afrastering aan beide zijden van de openbare weg verwijderd en loopt er 
regelmatig vee zonder toezicht op de openbare weg. Ter plaatse zijn er vee roosters in het wegdek 
aangebracht waarnaast onderstaande bordjes zijn geplaatst:

WAARSCHUWING
Dieren die in dit gebied grazen, 
kunnen onvoorspeibaar reageren.

• Houd minimaal 50 meter afstand
• Doorkruis kuddes niet 
■ Laat de dieren met rust
• Voer en aai de dieren niet
• Honden aangelijnd 
Artikel 461 W.v.S.

Betreden op eigen risico q

Kuddeverzorger T (0522) 47 62 00 
www.natuurmonumenten.nl

Overlast
Als bewoner in de nabijheid van deze straat maak ik regelmatig gebruik van het Koolveen en stuit 
hierbij regelmatig op kleine en grote grazers op de openbare weg. Gezien bovenstaande instructie 
van Natuurmonumenten kunnen deze dieren zich onvoorspelbaar gedragen.

Om deze reden maak ik mij zorgen over de verkeersveiligheid ter plaatste. Als bestuurder is het niet 
mogelijk om aan de voorschriften op de bordjes te voldoen en tevens ben ik van mening dat dit ook 
niet nodig is gezien het een openbare weg betreft. Voor verdere onderbouwing van de situatie ter 
plaatse verwijs ik u naar de bijlage 'Brief aan Natuurmonumenten situatie Koolveen 3-8-2022'.

Verzoek
Ik verzoek u om ter plaatse de APV te handhaven en indien er ter plaatse een ontheffing is verleend 
voor dit artikel te controleren of dit wel wenselijk is voor de verkeersveiligheid. Het gaat mij dan om 
veiligheid voor mens, dier en materieel.



Termijn
Ik vraag u om binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen over dit verzoek om 
handhaving.



J.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 18 oktober 2022 11:19

FW: Handhavingsverzoek

Van:I I
Verzonden: donderdag 22 september 2022 11:12 
Aan: I

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek

Hallol

We hebben nog even overleg gehad hierover en zijn erachter gekomen dat| }iier eerder 
mee bezig is geweest.

Indirect is er toestemming gegeven voor het loslopen van het vee op het koolveen
(zaaknummer L zie aanvraag waarin de natuurvisie 2012-2030 benoemd wordt).
Tevens is er op 5 september nog een zaak over binnengekomen f

Het lijkt ons handig dat deze zaken door één van jullie in behandeling wordt genomen, de 
vraag is namelijk niet meer of er gehandhaafd moet worden op het loslopende vee. Wij 
hebben de melder nog niet op de hoogte gebracht dat de melding in behandeling is en dat er 
nog wat tijd voor nodig is.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Midden-Drenthe 
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen 
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen 
Internet: www.middendrenthe.nl

G F M E E N T EMIDDEN-DRENTHE Cx

Van:l tamiddendrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 21 september 2022 11:55



Aan:L ü® middendrsnthe.nl>
Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek

Hallol

Ik heb contact gehad met Natuurmonumenten.

Er is schijnbaar niets vastgelegd van de gemaakte afspraken over het vee. L Iheeft
opdracht gegeven om de bebording aan te passen zodat het duidelijk is dat er vee loopt. 

We weten niet wat er nodig is om vee op de weg te mogen laten lopen. Misschien is er een
wegbesluit of zoiets nodig. Deze vraag moet eigenlijk bijF J liggen.

Kun je het verzoek opschorten omdat er nog dingen uitgezocht moeten worden?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Midden-Drenthe 
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Bellen 
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen 
Internet: www.middendrenthe.nl

Van:L l®middendrenthe.nl>
Verzonden: maandag 19 september 2022 12:28 
Aan!l ' ' iamiHHendrenthe.nl>
Onderwerp: Handhavingsverzoek

Hnin.

Wij hebben een handhavingsverzoek ontvangen omtrent loslopend vee op de Koolveenweg 
van Natuurmonumenten (Zaak[

Natuurmonumenten. Via i
J) De weg is van de gemeente en het gebied van

]heb ik begrepen dat er ooit mondelinge afspraken zijn
gemaakt over het vee. De melder wil dat wij gaan handhaven op het loslopend vee, omdat 
het dus een openbare weg is. Nu hebben wij niks aan de mondelinge afspraken die ooit 
ergens in het verleden gemaakt zijn, maar kan er nog ergens zwart op wit (officieel) kunnen 
worden vastgelegd dat het vee daar los mag lopen? Gedoogbeleid is niet van toepassing 
omdat er dus een handhavingsverzoek is binnen gekomen. Wij als boa's kunnen nu verder 
niet iets met dit handhavingsverzoek. Maar er moet wel iets met de melding gedaan 
worden. Lastige casus dit...

Met vriendelijke groet.



Gemeente Midden-Drenthe 
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen 
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen 
Internet: www.middendrenthe.nl



3.

GEMEENTEr MIDDEN-DRENTHE

De heerL

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Bezoekadres
Bellen Raadhuisplein 1

Smilde

ma, WO, vr 8.30 - 16.30
di 8.30-14.30
do 8.30 - 20.00
Oons Huus Elzenlaan 10
ma
do

8.30 - 12.00 
8.30 -12.00

Datum; 8 november 2022 
Behandeld door: i
Zaaknummer; T

Onderwerp; Handhavingsverzoek Het Koolveen

Uw brief van; 
Uw kenmerk: 
Bijlagen: 
Verzonden op:

- 8 k: , 2X2

Geachte heer F

Op 3 augustus 2022 hebben wij uw verzoek tot handhaving ontvangen over de situatie 
rondom Het Koolveen in Nieuw-Balinge. Op 18 oktober 2022 hebben wij op grond van artikel 
4:14 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht de termijn verlengd. Hierbij informeren wij u 
over de uitkomst van uw verzoek en het definitieve besluit.

Uw verzoek om handhaving
U heeft ons verzocht om handhavend op te treden tegen de situatie bij het Koolveen in 
Nieuw-Balinge. Het Koolveen is een openbare weg die de verbinding vormt tussen de 
Haarweg in Nieuw-Balinge en de Steendervalsweg in Mantinge. De weg is gelegen in het 
natuurgebied Het Mantingerveld. U geeft aan dat u zowel per fiets als per auto regelmatig 
gebruik maakt van Het Koolveen. Volgens u is het de kortste route, via de openbare 
verharde weg, vanaf uw woning naar Nieuw-Balinge. Er zijn vee roosters in Het Koolveen 
aangebracht en de omheining is aan beide zijden verwijderd. In het natuurgebied Het 
Mantingerveld worden schapen en runderen geweid welke zich volgens u met regelmaat op 
de betreffende weg bevinden.

U geeft aan dat Het Koolveen een openbare weg is in eigendom van de gemeente Midden- 
Drenthe. Daarom zijn de Wegenverkeerswet en artikel 2:62 van de Algemene plaatselijke 
verordening Midden-Drenthe 2020 van toepassing. Uit de bebording bij de vee roosters van 
Het Koolveen blijkt volgens u niet dat het een 'eigen weg' betreft waardoor de

KvK 01182848 
BTW 806300449B.01

•E-mail nota’s 
■BAN

factuur(5) middendrenthe.nl 
NL10BNGH0285078712



Wegenverkeerswet niet van toepassing zou zijn. Doordat u regelmatig gebruik maakt van 
Het Koolveen als weggebruiker, overkomt het u vaak dat er loslopend vee op Het Koolveen 
loopt. U kunt zich onvoldoende aan de voorschriften op de borden houden. Daarnaast vindt 
u dat de borden niet leesbaar zijn voor bestuurders en dat het een onveilige situatie 
oplevert, omdat er volgens u enkel wordt gewaarschuwd voor de vee roosters en niet voor 
het loslopend vee dat graast in Het Mantingerveld en dat zich daardoor op de weg zou 
kunnen bevinden. Daarnaast geeft u aan dat het geen officiële bebording betreft, de 
bebording na zonsondergang onvoldoende zichtbaar is en de bebording niet leesbaar is voor 
bestuurders. Dit levert een onveilige situatie op voor zowel het vee als weggebruikers.

Daarom verzoekt u ons om afrastering te plaatsen of om de continue inzet van een herder 
om te voorkomen dat er loslopend vee op de openbare weg bevindt. Daarnaast vraagt u om 
opheldering over het verschil in de minimaal te houden afstanden, 25 meter volgens het 
bord aan de noordzijde en 50 meter volgens het bord aan de zuidzijde, tot het loslopend 
vee. Tevens verzoekt u om de technische staat van de vee roosters te verbeteren of deze te 
verwijderen en het wegdek te herstellen.

Beoordeling
Belanghebbende
Om een verzoek om handhaving in te stellen, dient u een belanghebbende te zijn in de zin 
van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Onder belanghebbende 
wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Of iemand 
belanghebbende is ingevolge artikel 1:2 Awb kan worden beoordeeld aan de hand van 
criteria. Er moet namelijk sprake zijn van een voldoende, objectief, actueel, eigen en 
persoonlijk belang.

U woont aan cf j in Mantinge. Het dichtstbijzijnde vee rooster van Het
Koolveen is aan de noordzijde. Het vee rooster is ongeveerCI3neter gelegen van uw 
woning. U voldoet daarmee niet aan het zicht- en nabijheidscriterium. Hierdoor is er geen 
sprake van een persoonlijk belang, omdat uw belang zich onvoldoende onderscheidt van 
anderen. Daarnaast is Nieuw-Balinge vanaf uw woning aani Bn
Mantinge via de N374, de Hoogeveensweg, te bereiken. U bent niet genoodzaakt om enkel 
Het Koolveen te gebruiken als verbindingsweg vanuit Mantinge naar Nieuw-Balinge. Hieruit 
blijkt dat de gevolgen van enige betekenis dermate gering zijn dat een persoonlijk belang 
ontbreekt. Tevens blijkt uit jurisprudentie dat het eventuele recreatieve gebruik van een 
openbare weg onvoldoende is om als belanghebbende aangemerkt te worden.^

Loslopend vee
Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Midden-Drenthe en Natuurmonumenten met 
betrekking tot het loslopend vee en de begrazingsgedeelten.

Bebording
In uw verzoek vraagt u om opheldering van de verschillen tussen de instructies op de 
bebording aan de noord- en zuidzijde van Het Koolveen. Op het bord aan de zuidzijde staat

‘ ABRvS, 21 augustus 2013, ECLI;NL;RVS:2013:803.



dat er minimaal 50 meter afstand gehouden dient te worden. Op het bord aan de noordzijde 
staat daarentegen dat er minimaal 25 meter afstand gehouden dient te worden.

Hierover hebben wij contact gehad met Natuurmonumenten. Aangeraden wordt om 
minimaal 25 meter afstand tot het loslopend vee te houden. Het bord aan de zuidzijde is een 
verouderd bord en daarom staat daar nog een instructie om een afstand van minimaal 50 
meter te houden. In overeenstemming met Natuurmonumenten zijn wij voornemens om de 
waarschuwingsborden te vervangen en aan te vullen met duidelijke instructies met 
betrekking tot Het Koolveen en het loslopend vee in Het Mantingerveld.

De technische staat van de vee roosters
In uw verzoek om handhaving geeft u aan dat de staat van de vee roosters een gevaar 
vormen voor weggebruikers. Volgens u is de helling tussen de geasfalteerde weg en het vee 
rooster, welke is uitgevoerd met klinkers, verzakt. Hierdoor is er een scherpe rand ontstaan. 
Wij zijn voornemens om de technische staat van de vee roosters en het wegdek te 
verbeteren.

Conclusie
Uit uw verzoek om handhaving blijkt dat u onvoldoende persoonlijk belang heeft en dat u 
niet aangemerkt kan worden als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht, omdat uw belang zich onvoldoende onderscheidt van 
ander?n. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wij geen grond hebben om handhavend op 
te treden tegen de situatie rondom Het Koolveen in Nieuw-Balinge. Wij wijzen uw verzoek 
om handhaving daarom af.

Daarentegen zijn wij naar aanleiding van uw verzoek om handhaving voornemens om de 
technische staat van de vee roosters en het wegdek te verbeteren. Evenals een 
verduidelijking van de zichtbaarheid en de leesbaarheid van de instructies op de bebording 
bij de vee roosters.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de verzenddatum van 
dit besluit, een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. 
Postbus 24, 9410 AA Beilen. In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet met het besluit eens bent;
• uw handtekening.
Indien u beschikt over "DigiD" kunt u uw bezwaarschrift ook indienen via 
www.middendrenthe.nl (zoek op: 'indienen bezwaarschrift').

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u een 
spoedeisend belang waardoor de werking van het besluit moet worden geschorst, dan is het 
mogelijk om naast het bezwaar een voorlopige voorziening aan te vragen bij de 
voorzieningenrechter. Het verzoek kunt u sturen naar:



Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD te Groningen

Het verzoekschrift kan behalve schriftelijk ook digitaal via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor 
de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoekschrift worden griffierechten geheven.
De indiener krijgt een nota voor griffierechten. Meer informatie kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl/procedures (zoek op 'griffierechten').

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen med I te
bereiken op I ]via telefoonnummer C

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,


