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Betreft:  Agenderen ingekomen stukken ontwikkelingen uitbreiding camping Wedderbergen. 

 De Partij voor de Dieren wil op 27 februari graag de ontwikkelingen rondom de voorgenomen 
uitbreiding van camping de Wedderbergen bespreken. Uit de ingekomen brief en aanvullende 
documentatie blijkt dat de rol van de provincie bij de aangevraagde uitbreiding aanzienlijk is. 
Bewoners- en natuurorganisaties maken zich zorgen en vragen de provincie om openheid van zaken 
en inname van een standpunt. De Partij voor de Dieren heeft op 2 november 2018 schriftelijke 
vragen gesteld. Deze zijn slechts deels beantwoord door het College.  

Bespreekpunten: 

M.b.t. Leader subsidie: 

 Uit de ingezonden stukken blijkt dat er subsidie is toegezegd terwijl aan vele voorwaarden 
niet of maar ten dele is voldaan, en de motivering voor e.e.a. lijkt dun. De PvdD maakt zich 
zorgen over deze gang van zaken, temeer daar dit ook vragen oproept over de correcte 
procedure voor subsidieverlening in het algemeen. Hoe wordt de juistheid van  informatie bij 
aanvragen gecontroleerd, en worden de aanvragen voldoende gescreend op 
belangenverstrengeling? 

 Er wordt subsidie verleend voor een project binnen het NNN  – waarbij de ons inziens 
discutabele situatie ontstaat dat er provinciaal geld ingezet wordt die leidt tot aantasting van 
het NNN, terwijl het NNN juist onder de bescherming van de provincie valt. 

M.b.t. compensatienatuur: 

 Graag antwoord op de tot nu toe onbeantwoorde vragen 1 t/m 7, over de wijze en 
toereikendheid van compenseren. 

 Toelichten op het grote maatschappelijke belang dat rechtvaardigt om een deel van het NNN 
te vernietigen. 

 Er is geen onafhankelijk ecologisch onderzoek door provincie uitgevoerd, slechts een 
onderzoek in opdracht van de campingeigenaar. 

 Is er inmiddels overleg geweest tussen provincie en campingeigenaar, o.a. over alternatieve 
lokaties voor de uitbreiding? 


