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3.1 Opening, vaststelling agenda en doelstelling 
 

De voorzitter Albert Koele opent de ALV over het bestuursjaar 2016 en heet iedereen van harte 

welkom. De agenda is ongewijzigd. De voorzitter plaatst de vergadering eerst kort in context door stil 

te staan bij de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen bestuursjaar.  

(Weer) Op schema 

We liggen weer op schema wat de datum betreft waarop de ALV plaatsvindt, nl. aan het begin van 

het kalenderjaar. Binnen een tijdsbestek van nog geen 2,5 jaar is dit de vierde ALV, waarop 

teruggeblikt wordt op het vorige bestuursjaar (2016). Naar aanleiding van de tijdens de vorige ALV 

gevoerde discussie over (brand)veiligheid heeft het bestuur met succes subsidie aangevraagd bij 

fonds Vitaal Platteland, dat de provincie Drenthe aan de gemeente Noordenveld ter beschikking 

gesteld heeft. Dit, thema zal binnen enkele weken binnen het kader van het project ‘WIJ maken het 

mooier’ nader uitgewerkt gaan worden, te beginnen met een ‘inspectie van het bos’. Dat permanente 

bewoning wel degelijk gespreksonderwerp is voor de gemeente moge blijken uit de beide symposia 

die net achter de rug zijn. De vereniging verbindt de Oosterduiners ook door te streven naar de 

realisering van een glasvezelnetwerk in de Oosterduinen. Geen eenvoudig project, maar er worden 

stappen voorwaarts gezet. Ook op dit vlak is de vereniging erin geslaagd subsidie te krijgen, dit keer 

bij de provincie. Het geld is bedoeld om het belang van glasvezel onder de aandacht te brengen en de 

vragen te bundelen. Het zijn ontwikkelingen die eraan bijdragen, dat de Oosterduinen een eigen 

gezicht krijgt. Dan is het ook belangrijk om zowel in- als extern je stem te kunnen laten horen. 

Daarom is het afgelopen bestuursjaar een volledig vernieuwde en interactieve website gelanceerd. Of 

het niet genoeg is, hebben we ook nog een zeer professioneel inspiratieboekje gemaakt om ons 

verhaal te kunnen vertellen. Het is onder alle Oosterduiners verspreid, maar ook onder onze partners.  

Op koers 

Voorts ligt de vereniging op koers naar een toekomst, waarin íedereen op een prettige wijze in de 

Oosterduinen kan verblijven, of je er nu woont of recreërt. De lijnen hiervoor worden uitgezet in de  

toekomstvisie van de vereniging, waarmee de leden tijdens de ALV van 18 september 2015 en die van 

13 mei 2016 unaniem ingestemd hebben. We hebben thans vertrouwen in onze visie en aanpak 

gekregen van gemeente en provincie. We hopen daarmee de patstelling in de discussie over 

permanent wonen te kunnen doorbreken en te komen tot een duurzame oplossing, waarin alle 

belanghebbenden zich kunnen herkennen. Het Symposium Norgerduinen in oktober alsmede het 

Symposium Expeditie Norgerduinen van 14 februari zijn hiervan het directe resultaat. Dit project 

wordt door de provincie als een belangrijke pilot gezien om van te kunnen leren hoe ‘de juiste balans 

tussen het beschermen en beleven van het bosgebied rond Norg en het benutten ervan voor 

recreatieve activiteiten’  kan worden gerealiseerd. Deze kennis kan dan gebruikt worden voor andere 

‘natuurgebieden in Drenthe die stevig bebouwd zijn en worden bewoond en waar we op de huidige 

problematiek nu geen passend antwoord hebben.’  De provincie geeft aan ‘de zoektocht naar een 

goed plan met als doel winst voor het gebied en haar gebruikers en bewoners graag te maken met de 

gemeente gezamenlijk.’  Het is duidelijk, er is beweging gecreëerd waarmee de vereniging een 

verandering in gang gezet heeft.  



Verdienste Stichting Norgerduinen 

In dit verband brengt de voorzitter de rol van de Stichting Norgerduinen ter sprake. Dankzij haar inzet 

en volharding is er een (kleine) opening gerealiseerd in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).  

Zonder dit door de stichting geboekte resultaat, had de vereniging niet voor een doorbraak in de 

discussie kunnen zorgen; omgekeerd bood deze opening op zich nog onvoldoende mogelijkheden om 

in gebieden als de Oosterduinen te kunnen wonen. Thans stomen de stichting en de vereniging 

samen op in onze missie om voor iedereen een prettig verblijf in de Oosterduinen te kunnen 

realiseren, of je er nu woont of recreërt. We kijken vooruit, gedreven door wat ons bindt, niet (meer) 

achterom! 

Ons verhaal verhelderd 
De voorzitter wees er daarbij op, dat er onder de Oosterduiners toch nog misverstanden bestaan over 

de intenties van de vereniging. Hij stak de hand in eigen boezem, omdat hij naar eigen zeggen niet 

altijd voldoende duidelijk maakt waar de vereniging nu precies voor staat. Met als doel om de 

Oosterduiners te verbinden en om ook voor het nieuwe bestuursjaar te kunnen rekenen op het 

vertrouwen van iedereen verwoordde hij in zijn presentatie nogmaals, wat ‘ons verhaal’ is. Een 

verhaal dat (dus) niet slechts een droom is. Een verhaal ook, dat een passend antwoord biedt op 

maatschappelijke ontwikkelingen die gebieden als de onze bedreigen. Hij wees in dit verband op het 

schrikbeeld van Fort Oranje in de plaats Zundert. Een verhaal voorts, waarmee we de discussie die 

aanvankelijk muurvast zat hebben weten te doorbreken en perspectief bieden voor iedereen die in de 

Oosterduinen wil verblijven, niet in de laatste plaats de bewoners. Evenmin een hallucinatie, want de 

uitwerking van ons verhaal is in volle gang, zowel op het niveau van de Oosterduinen middels o.a. het 

project WIJ maken het mooier, als op het niveau van het plangebied rond Norg middels de Expeditie 

Norgerduinen, waarvoor op 14 februari jl. de aftrap is verricht.  

Ons verhaal: ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ 

Wat is onze droom? 

Wonen in de Oosterduinen! 

Hoe willen we dat bereiken? Daartoe initiëren en regisseren we een breed gedragen gebiedsvisie voor 

de Oosterduinen, maken die met betrokkenen en belanghebbenden concreet (gemeente, provincie, 

Boermarke, St. Norgerduinen, e.a.), en willen ook meer verantwoordelijkheid hebben voor het beheer 

van onze eigen leefomgeving (zelfregulering). De eerste stap is inmiddels gezet. Onze gebiedsvisie is 

getiteld ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ 

Wat is onze aanpak? 
 Verbreden van de discussie over permanente bewoning en de focus verleggen van zaken die ons 

verdelen naar zaken die ons verbinden: ‘ZIJ, die naar de Oosterduinen komen voor het bos en de 
rust, en ‘ZIJ, die naar de Oosterduinen komen om te wonen’ worden WIJ, die verblijven in en 

genieten van het bos’ (fig. 1). 

 

Zij, die naar de Oosterduinen 
komen voor het bos en de rust. 

Zij, die naar de Oosterduinen 
komen om te wonen. 

WIJ, die verblijven in het bos 

1. eigen 
waarde bos 

2. uitdagend 
jong en oud 

3. veilig bos 4. verzorgd en 
stijlvol 

 

Fig. 1. De waarde van het bos is het gezamenlijke belang van bewoners en recreanten. 

 Een verblijf of verblijven in het bos betekent niet verblijven op een camping, noch een verblijf op 

een volkstuincomplex, of in een gewone woonwijk met stadse fratsen, laat staan een El Dorado 
voor criminelen en aso’s. WIJ zijn dus voor wonen in de Oosterduinen, mits dat de waarden van 



het bos niet aantast, WIJ zijn tegen elke vorm van verblijf die deze waarden wel aantast. Bovenal 

zijn WIJ vóór de waarden van het bos, die ons verbinden. 

 We maken dit bespreekbaar binnen concrete projecten en werken dit met elkaar uit, om te 
beginnen binnen het kader van WIJ maken het mooier (merk op: ‘mooier’ betekent dus 

‘bespreekbaar maken’ én ‘concreet werk van maken van onze visie’). 
 De boswaarden zijn de verbindende schakel tussen bewoner en recreant in de Oosterduinen. Als 

we daar concreet werk van maken, kan iedereen op een prettige wijze in dit gebied verblijven. 

 
Misverstanden rond ons verhaal 

Dit verhaal geeft een nieuwe bestaansgrond aan de vereniging, wat een toekomstperspectief biedt 
voor alle Oosterduiners. Het maakt ons enthousiast en biedt hoop voor een nieuwe toekomst voor 

iedereen die hier wil verblijven om de waarden van het bos. Geen misverstand. 
 

1. Het zijn (dus) niet alleen de wegen die ons verbinden: de vereniging is ‘meer dan wegen alleen’. In 

ons verhaal worden de thema’s wonen en recreatie geïntegreerd in een nieuw toekomstbeeld, waarin 
de boswaarden de verbindende schakel vormen. Door verantwoordelijkheid te willen nemen voor wat 

ons bindt, maken leden van de vereniging in de toekomst wat ons betreft zèlf de keuze om te wonen 
of te recreëren: wonen-in-het-bos, recreëren-in-het-bos. 

 

2. Niet gezegd kan worden: ‘De vereniging laat bewoners in de steek’. Door onze visie en onze aanpak 
lost de vereniging het vraagstuk van permanente bewoning juist op. Op die manier bijten wonen en 

recreëren elkaar niet. Sterker, wonen krijgt in ons verhaal zelfs een meerwaarde. Het is goed voor de 
sociale veiligheid, en bewoners zullen sneller bereid zijn om te investeren in een ‘verblijf-in-het-bos’.  

 
3. Niet gezegd kan worden: ‘Het beter maken van het gebied kan ertoe leiden, dat permanente 

bewoning alleen maar moeilijker wordt’. Dit gaat voorbij aan het uitgangspunt: zònder focus op zaken 

die ons verbinden, géén wonen in de Oosterduinen! Het is dus precies andersom: permanente 
bewoning wordt niet mogelijk, als we niet bereid zijn om met elkaar een proces van 

gebiedsontwikkeling te doorlopen. De uitspraak is noch redelijk, noch realistisch: om de provincie van 
onze goede bedoelingen te kunnen overtuigen kan wonen in de Oosterduinen niet anders betekenen 

dan wonen-in-het-bos, zoals geconcretiseerd door onze toekomstvisie.  

 
Het is kortom een mythe om te denken, … 

 dat WIJ niet voor wonen zijn: WIJ lossen het op; 
 dat WIJ dromen: WIJ maken het bespreekbaar, WIJ maken er werk van; 

 dat als je het bos teveel waarde toedicht, de mogelijkheid om hier te wonen alleen maar kleiner 

wordt: integendeel dus; 
 dat de vereniging niks voor bewoners doet: DANKZIJ de vereniging staat permanent wonen weer 

op de agenda, gesteund door gemeente en provincie.  
 dat wij hallucineren: momenteel wordt er op twee niveaus gewerkt aan de upgrade van de 

kwaliteit van het gebied: in de Oosterduinen middels WIJ maken het mooier, en op bredere schaal 
middels Expeditie Norgerduinen.  

 

Tenslotte 
Een oplossing van de problematiek is werkelijk denk- en haalbaar, wat voor iedereen een geweldig 

en lonkend perspectief biedt. Dat lukt alleen als we erin slagen om ons te verbinden rond onze 
idealen en dit weten te vertalen in een proces van gebiedsontwikkeling; een andere weg om de 

patstelling in de discussie over wonen in de Oosterduinen te kunnen doorbreken is er niet. Als we ècht 

met elkaar een duurzame oplossing willen, zullen we deze weg met elkaar moeten doorlopen om de 
provincie van onze goede bedoelingen te kunnen overtuigen. Maar dat is natuurlijk geen straf, het is 

juist een enorme kans en inspirerende uitdaging die ons geboden wordt om samen een nieuwe weg in 
te slaan. Dat vraagt om vertrouwen in de goede bedoelingen van de vereniging en in de aanpak om 

onze visie te realiseren. Daarbij moeten we ons realiseren, dat we er met praten alleen niet komen. 
Daarom maken we onze visie binnen concrete projecten bespreekbaar en maken er werk van. Te 

beginnen met de (brand)veiligheid en de entrees van het bos.  

 
Laten we dus praktisch een brug  bouwen tussen de thema’s wonen en recreëren, gefundeerd op de 

onderliggende waarden van ons verblijf. We hebben goud in handen.   

 



3.2 Huishoudelijke mededelingen 

Er zijn geen huishoudelijke mededelingen.  

 
3.3 Vaststellen notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2015  

De voorzitter stelt de ongewijzigde notulen vast. 
 

3.4 Vaststelling Jaaroverzicht Bestuur 2016 

Het jaarverslag van het bestuur wordt eveneens ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.5 Vaststelling Beknopt Jaaroverzicht Commissies 2016 
De voorzitter stelt het jaaroverzicht van de commissies ongewijzigd vast. 

 
3.6 Bespreking Financieel Jaaroverzicht 2016 

 

a. Toelichting door de penningmeester  
Over de jaarrekening 2016 zijn geen vragen. 

 
b. Verslag Kascommissie 2016 

De kascommissie, samengesteld uit Lambert Bleuming en Jenze Terpstra, zijn na raadpleging van de 

boeken andermaal tot de conclusie gekomen, dat alles er perfect uitziet. De commissie heeft geen 
onvolkomenheden gevonden, derhalve geen commentaar, en verzoekt de vergadering het bestuur 

decharge te verlenen. Middels applaus stemt de vergadering hiermee in. 
 

3.7 Begroting en contributie 2017 
Bij besluit van de ALV is de contributie voor het bestuursjaar 2017 vastgesteld op € 40,00.  

 

3.8 Bestuursverkiezing 
Ofschoon zelf niet tijdens de vergadering aanwezig wordt Ineke Molenaar gekozen als nieuw 

bestuurslid. Zij gaat de functie van secretaris vervullen.  
 

3.9 Benoeming Kascommissie bestuursjaar 2017 

De kascommissie bestaat uit Jenze Terpstra en Ko Klootwijk.  
 

3.10 Pauze 
 

3.11 Presentatie Energiecoöperatie Noordse Veld 

 
3.12 Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 

3.13 Sluiting 
De voorzitter dankt de vergadering voor de steun en het vertrouwen in het gevoerde beleid, dankt 

iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. Het is de bedoeling om de 

volgende ALV eveneens in februari (2018) te organiseren. De aanwezigen worden uitgenodigd aan de 
bar uitgenodigd om nader met elkaar kennis te kunnen maken.  


