
Aan:  Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen 

 Provinciale Staten van Groningen 

Ter kennisname aan: 

 B en W. van de gemeente Westerwolde 

 De gemeenteraad van Westerwolde, 

              Dorpsraad Wedde 

 Dagblad van het Noorden, RTV Noord 

 

Juist nu de complete herinrichting van het beekdal van de Ruiten A en de Westerwoldse A na bijna 30 

jaar haar voltooiing nadert, wordt zij op één van de kwetsbaarste punten ernstig bedreigd. In plaats 

van kansen voor natuurontwikkeling dreigen in het  boezemgebied bij de Wedderbergen 

staanplaatsen voor toercaravans te ontstaan. 

Waar gemeenten, provincie en Europa voor miljoenen hebben bijgedragen om tot een 

samenhangend en aaneengesloten Natuurnetwerk te komen, is nu de kans reëel dat deze aantasting 

tot stand komt met (financiële) steun van gemeente, provincie en Europa. Al in 2016 werd voor dit 

plan een Leader-bijdrage van € 185.000,- toegezegd. Dit terwijl nog geen enkele vergunning was 

aangevraagd, aan basale subsidievoorwaarden niet werd voldaan en het aanvraagformulier op tal 

van punten aantoonbaar onjuist was ingevuld. De indieners verzwegen dat het om NNN-gebied ging 

en dat het plan strijdig was met het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan was juist aangescherpt 

omdat de camping-eigenaar in 2004 ook al een poging had ondernomen het betreffende 

boezemgebied bij de camping te voegen. Destijds greep de toenmalige gemeente Bellingwedde 

handhavend in en moesten de al verrichte werkzaamheden ongedaan worden gemaakt. 

In de bijlage wordt tot in detail toegelicht wat er aan de subsidie-aanvraag schort, op welke 

misleidende wijze uiteindelijk vergunningen werden aangevraagd en hoe de bevolking en 

natuurorganisaties in onwetendheid werden gehouden. Nog steeds wordt de toezegging van de 

Leadersubsidie opgevoerd alsof de provincie met het plan heeft ingestemd. Opmerkelijk is ook dat 

toen het thans beoogde compensatiegebied (eigendom van de gemeente) te koop stond, nooit is 

gereageerd op een serieus bod van aanwonende(n), terwijl nu in de gemeentelijke stukken niet eens 

over een aankoopprijs wordt gesproken.  

Wij doen een klemmend beroep op u dit dossier stevig tegen het licht te houden en daaraan de 

conclusie te verbinden dat de Leader-subsidie moet worden ingetrokken. 

Wedde, februari 2019 

Is getekend, 

 IVN Westerwolde-Oldambt),  Werkgroep IVN 

WO Landschap en bio-diversiteit),  Werkgroep IVN WO Landschap en bio-

diversiteit),  (Vereniging voor Veldbiologie KNVV Oost-Groningen), 

(Natuur en Milieufederatie Groningen),  

 


