
Overzicht bezwaren petitie Stuifduinen 

 

 

 

 

In totaal 387 bezwaren: dubbelingen zijn meegeteld, maar in dit overzicht niet genoteerd. 
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Type bezwaren ondertekenaars petitie 



Natuur & Landschap 127 Sociale ongelijkheid 98 Bouwen 78 Effect bewoners 68 Proces 17 
Natuur 
- natuur wordt terug gedrongen  
- lichtoverlast dieren  
- geluidsoverlast dieren  
- dieren zoals reeën trekken zich terug  
- leefgebied dieren kleiner  
- aanslag op ecosysteem  
- aantasting natuur  
- aanslag op de natuur  
- druk op de natuur en biodiversiteit 
neemt hierdoor  toe  terwijl matiging 
juist gewenst is  
- bouw leidt tot schade, zoals stikstof  
- afname leefbaarheid planten en 
dieren  
- voor de natuur  
- zonde van de natuur  
- natuur behouden  
- zonde van dit unieke stuk natuur  
- zuinig zijn op beetje natuur dat nog 
over is  
- niet meer natuur verkwanselen  
- verstoring rust van dieren  
- natuur is nodig voor een mooie en 
schonere wereld  
- ecologische en cultuurhistorische 
betekenis beschermen  
- nadelig voor huidige en potentiële 
natuurwaarde van het gebied  
- naastliggende bosperceel zeer rijk aan 
flora en fauna door beperkt 
aantal  toegangswegen en bezoekers  
- stille kant van het Norger bos wordt 
verstoord  
- natuurbehoud zorgt voor een gezond 
leefklimaat  
- dit levert geen bijdrage aan de natuur 
en natuurbeleving  
- niet nog meer afnemen van de dieren 
en hun leefomgeving  
-negatief effect op dieren door 
mechanische geluiden, brutale 
recreanten, milieuoverlast door auto's, 
bbqs en verdere uitstoot  

Zelfverrijking 
- redding projectontwikkelaar voor te 
dure aankoop  
- kleine groep belanghebbenden  
- investeringsprojecten voor rijke 
mensen  
- hof van Saksen bestaat al  
- hebberig recreatieplan   
- vermarkten van de natuur voor de 
hoogste bieder 
- financieel winstbejag  
- expansiedrift  
- alleen maar zelfverrijking: schande  
- tegen opkomst van vaak anonieme 
grootinvesteerders in vastgoed  
- overdreven en overbodige luxe  
- alleen voor investeerders in vastgoed 
met teveel geld op de bank  
- 3 groepen bij gebaat: vermogende 
Nederlanders die dit kopen als een 
investering,  projectontwikkelaar en 
NB.  De natuur is de huilende 4e  
- met luxe woningen bevorder je de 
hebzucht  
- absurd hoge prijzen  
- alleen winst voor plannenmakers  
- zakkenvullers  
- persoonlijk gewin  
- dit plan dient alleen het grootkapitaal  
- gunstig voor investeerders, niet voor 
inwoners  
- particulier gewin  
- eens met de conclusie: een paar 
winnaars en een heleboel verliezers  
 

Misleiding 
- persoonlijk gewin verkopen als 
duurzaamheid overgoten met 
natuursaus  
- alleen voor welgestelden  
- nut en noodzaak niet aangetoond  
- onzin om zo natuurbeleving te 
creëren  

Recreatiewoningen 
- genoeg gebouwd  
- heel Norg wordt een recreatiepark  
- verhoudingen kloppen niet  
- hoeveelheid is buiten proportie  
- aanbod is ruimer dan vraag  
- totaal overbodig, er is genoeg  
- Norg zit vol met recreatiewoningen 
en toeristen  
- genoeg toeristen  
 

Gewone huizen 
- daar hebben we iets aan  
- hoge woningnood  
- gebruik leegstaande locaties: Nassau 
college, Vluchtheuvel  
- dit plan lost de woningnood niet op  
- belachelijk om vakantiehuizen te 
bouwen in een tijd van woningnood  
- liever woonhuizen, dan 
recreatiewoningen  
- er is behoefte aan permanente 
bewoning, niet aan recreatiewoningen  
- woningen voor de jeugd bouwen  
- eerst bouwen voor woningzoekenden 
- bouwen van gewone huizen, maar 
niet in deze natuur  
 

Permanente bewoning 

- probleem Oosterduinen  
- eerst problemen oplossen  
- deze klus is al groot genoeg  
- gedogen illegale bewoning  
- nieuwe illegale situatie creëren  
- in toekomst gaan ze bewoond worden  
- op termijn wederom gedogen  
- gemeente niet consequent  
- handhaven is niet de sterkste kant 
van Noordenveld  
- al genoeg permanente bewoning 
aanwezig  
- Over 5 jaar alles permanent bewoond  
- permanente bewoning tegen gaan 

Natuurbeleving 
- minder natuur om te wandelen  
- recreatie voor de echte 
natuurliefhebber wordt minder  
- ik geniet elke dag van dit mooie 
natuurgebied  
- ik geniet vooral van de natuur zonder 
woningen  
- wandelen in een woonwijk  
 

Economisch 
-geen/weinig economische 
vooruitgang: 30 plaatsen weg, 30 erbij  
-nauwelijks extra werkgelegenheid  
 

Woongenot 
-geluidsoverlast  
-toename verkeer  
-toename aantal mensen  
-overlast  
- rust  
- verkeer/auto's/drukte  
- verharde wegen  
- omdat ik er naast woon  
- luxe huizen: meer onrust  
- toename verkeersdrukte   
- rust weg bij de Vijversburg  
- dan is het echt gedaan met de rust  
- afname woongenot bewoners 
Vijversburg  
 

Leefbaarheid/gemeenschap 
- overlast toenemend verkeer  
-dorpskarakter verdwijnt  
-rijken hebben geen binding, negatief 
effect op het sociale leven  
-alleen voordeel voor een kleine groep, 
niet voor het geheel  
-doet de leefbaarheid niet goed  
-leefbaarheid borgen  
-Norgers verliezen een mooi stuk 
natuur  
-als Norgers alleen maar last van deze  

Participatie 
- bewoners zijn nauwelijks betrokken  
- Heijmans bepaald, niet de gemeente  
- werkwijze Heijmans: plannen 
stiekem  doordrukken als weinig 
mensen kunnen  reageren, schimmige 
deals, confronteren  met voldongen 
feiten, zeggen dat visie breed wordt 
gedragen, terwijl dat niet zo is 
- de wijze waarop dit proces gaat klopt 
niet  
 

Beleid 
- in strijd met structuurvisie  
- Geen relatie met expeditie 
Norgerduinen  
- strookt inderdaad niet met de 
aanbevelingen van expeditie  
Norgerduinen,  waar ik bij betrokken 
was  
- niet houden aan originele plannen  
- gemeente loopt mee aan de leiband 
van Heijmans  
- duurzaamheid is voor onze 
bestuurders blijkbaar alleen belangrijk 
als er geld aan verdiend kan worden. 
- mensen krijgen het beeld via 
marketing Drenthe dat de natuur een 
resort is, waar ze recht hebben op 
alles: Drenthe als één groot pretpark. 
- verbazingwekkend hoe marketing 
Drenthe doorgaat op de oude manier 
van "meer, meer, meer": duurzaam? 
- steeds meer bouwen in de natuur als 
beleid: hoezo rust en ruimte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natuur & Landschap 

-recreatie niet in balans met natuur  
-geen winst voor de natuur, maar meer 
druk op de natuur  
-heb de natuur lief  
-onacceptabel dat natuur ten onder 
gaat  
- bosgebied beschermen  
 
Landschap 

- natuur beschermen i.p.v. volbouwen  
- landelijk karakter verdwijnt  
- hoge gebouwen is 
landschapsvervuiling 
- gemeente: schaam je  
- beperkte natuur koesteren  
- unieke locatie dicht bij dorp  
- mooie overgang van dorp naar natuur  
- natuur met rust laten of primitief te 
werk gaan  
- deze natuur beschermen i.p.v. vol 
bouwen  
- natuur behouden waar Norg bekend 
om staat  
- akker is buffer om dit gebied te 
beschermen  
- genoeg ruimte buiten natuurgebieden  
- akkers zorgen juist voor afwisseling in 
het landschap  
- te veel natuur gaat verloren  
- het moet hier een natuurlijke 
omgeving blijven  
- laat de natuur de natuur blijven  
- natuur in stand houden en extra bos 
creëren  
- onzinnige opoffering van schaarse 
natuur  
-laat natuur met rust om ons dorp  
-Bebouwing stoppen  
-Niet bouwen in de natuur  
-recreatiekastelen die ons de natuur 
ontnemen  
-Er zijn genoeg betere plekken  
-deze bebouwing is niet noodzakelijk  
- geen natuur inleveren voor  

Sociale ongelijkheid 

- materialisme is natuurverwoestend  
- schande: gericht op zelfverrijking en 
niet op inwoners  
- aannemer heeft grond te duur 
gekocht en wil dit koste van alles te 
gelde maken  
- onder het mom van behoud van het 
groene karakter worden grote 
woningen neergezet: klopt niks van  
- de verkooptactiek van de wethouder 
is misleidend  
 

Afname campings kleine beurs 
- kampeerder met kleine beurs kan op 
steeds minder plaatsen terecht  
- steeds minder kans om te recreëren  
- heb hier vaste staanplaats, 
opknapbeurt is veel beter  
- kinderen komen hier tot rust en leren 
creatief te zijn en respect voor de 
natuur  
- mooie natuurcamping waar er niet 
veel meer van zijn  
- veel planten en dieren aanwezig, 
bouwen is niet duurzaam  
- onderzoek uitbreiding camping en/of 
sportcomplex  
- modaal moet plaats maken voor 
welgestelden  
- we staan hier al 10 jaar met veel 
plezier en willen graag blijven  
- laat iedereen het recht op recreëren 
behouden en niet een selecte 
bemiddelde groep 
- recreëren alleen voor welgestelden  
- iedereen heeft recht om te recreëren, 
niet alleen de rijken  
- lagere en middeninkomens worden 
achtergesteld om te recreëren  
- weer een beetje meer tweedeling in 
de maatschappij  
- richten op kleinschaligheid en 
betaalbaarheid  

Bouwen 

- eerst huidige permante bewoning 
oplossen  
 
 

Effect bewoners 

mensen  
-gunstig voor investeerders, niet voor 
inwoners  
-Norg is trots op haar natuur: wie 
wordt hier blij van, niet de inwoners, 
alleen 2 op geld beluste partijen  
-plannen tasten de sfeer en de natuur 
aan in Norg  
 

Uitstraling/imago 
- qua uitstraling hebben deze grote 
dure villa's niets met Drenthe te maken  
- deze villa's horen niet in Norg, maar in 
het gooi  
- Drenthe staat voor eenvoud en 
natuur  
- nostalgie van het dorp verdwijnt  
- hoge en dure woondozen horen niet 
bij Norg  
- het gaat net als op de 
Waddeneilanden en op de 
Langeloërduinen niet meer om het 
samen delen van de natuur, maar om 
het uitventen ervan onder de 
vermogenden  
- Norg als dorp in ere houden  
- welvaart is belangrijker dan welzijn  
 

Proces 



Natuur & Landschap 

recreatiewoningen  
- genoeg gebouwd, natuurgebied 
beschermen  
- niet op deze plek  
- gebruik bestaande terreinen als 
vluchtheuvel en Nassau college  
- niet op deze natuurplaats  
- inbreien in gebieden waar al huizen 
staan  
- dit wordt gewoon een vakantiepark, 
heeft niets natuur te maken  
-  al te veel villa's die niet op 
vakantiehuisjes lijken  
- leidt tot leegstaande dure 
vakantiehuizen  
- de huizen die worden gebouwd zijn te 
groot en de “natuur” die overblijft is te 
klein. 
 

 

Sociale ongelijkheid 

- gun de gewone Drentenaar of toerist 
een groene plek  
- ga ergens anders bouwen voor 
minder bedeelden  
- bouw goedkopere woningen, daar 
heeft iedereen wat aan  
- we moeten al genoeg inleveren voor 
de rijkere klasse  
- gewone kampeermogelijkheden gaan 
verloren t.b.v. bovenmodale villa's  
- ga huizen bouwen voor minder 
bedeelden  
- gewone kampeermogelijkheden gaan 
verloren t.b.v. bovenmodale villa's  
- alleen voor rijken en niet voor de 
gewone burger  
- bij toch bouwen: prijsklasse die voor 
grotere groep haalbaar is  
- elitair: alleen weggelegd voor het 
boven segment  
 

Natuur verkopen aan rijken 
- natuur die van ons allen is niet 
verkopen aan de rijke bovenlaag  
- alleen rijken hebben hier baat bij  
- onze natuur verpesten voor een 
handvol rijken  
- geen natuur inleveren voor 
commercieel gewin  
- geen speculatie met natuurgrond  
- geen vercommercialisering van 
natuurgebied  
- natuur moet wijken voor luxe  
- geen luxe woningen voor de elite  
- natuur niet geven aan rijke mensen  
- geen natuur opofferen aan 
welgestelden  
- natuur niet verpatsen aan de rijken  
- natuur niet laten verpesten door de 
rijken  
- winst ten koste van natuur en ruimte  
- hier wordt alleen maar aan geld 
gedacht, niet aan natuur  
- laat de natuur niet verpesten voor  



 

 

Conclusie 
Ondertekenaars geven aan dat het opheffen van camping Molenduin en het bouwen op de naastliggende akker zowel de natuur als het landschap uit balans 
brengt. Het bouwen van recreatiewoningen vindt met sowieso overbodig, bouw huizen voor mensen die het nodig hebben. 
Een direct hiermee samenhangend pijnpunt is dat de rijken zich verrijken ten koste van modale burgers en toeristen. Het effect hiervan is sociale 
ongelijkheid: ongelijke verdeling van schaarse maatschappelijk gewaardeerde zaken over verschillende groeperingen. Men vindt dat deze manier van doen 
niet past bij Norg: Norg staat voor eenvoud en natuur, dure vakantievilla's passen hier niet bij en het doet afbreuk aan de authenticiteit en het imago van 
Norg. 
Tenslotte is de uitvoering van het plan Stuifduinen in strijd met bestaande beleidsplannen en daarmee houdt de gemeente zich niet aan eerder gemaakte 
afspraken.   
 

 

Sociale ongelijkheid 

geld  
- onze natuur wordt verpatst aan een 
aantal rijken  
- Norg is trots op haar natuur: 
verkwansel dat niet 
- ik wil niet dat een stuk natuur dat van 
ons allemaal is, verkocht wordt aan de 
rijke bovenlaag  
- als Drenten laten we het ons teveel 
gebeuren  
 

 


