
Minister M. de Boer tijd-

In de rechte ruggen van de bestuurders zit de oplossing voor de Hondsrug

AAinister De Boer: Te veel gebouwd op
verkeerde plek in het Noorden

'Er wordt te veel gebouwd op verkeerde plaatsen in het Noorden.' Dat zei minister M. de Boer (VROM) op het
Keuningcongres-Extra in Drouwenerzand. Volgens haar worden er in het hele Noorden meer woningen gebouwd dan eigen-
li jk nodig is en dan met name in aantrekkelijke gebieden. Vooral de trend van de snelgroeiende dorpen baart haar zorgen.
In deze bijdrage een deel uit de toespraak van de minister:

Willem Foorthuis

'Pas het laatste jaar Is, zowel in
wetenschappelijke als In bestuurlijke
kring, kritiek gekomen op deze verstede-
lijking. De kritiek was eerst wat aarze-
lend en van eenlingen. Maar zij Is nu ver-
breed en er wordt nagedacht over een
andere aanpak.
Ook Ik vind dat de sterke groei van de dor-
pen op de Hondsrug buiten hun cultuurhis-

torische grenzen een aanzienlijke aantas-
ting is van het kenmerkende Drentse land-
schap. Door de vaak massale en snelle uit-
breidingen, de stedebouwkundige opzet en
de nogal eens gebrekkige architectuur
gaan dorpsuitbreidingen de kenmerken
van stadsuitbreiding vertonen. Maar in een
echt landelijk gebied horen geen utt hun
voegen barstende dorpen met bonte onna-

tuurlijke stedelijke allures. Ik denk bij-
voorbeeld aan witte of anders gekleurde
woonwanden en aan andere bouwsels die
absoluut niet in het landschap passen.'

Niet berusten
'Er zijn geen tekenen dat dit proces van
verstedelijking binnenkort vanzelf tot stil-
stand komt. Moeten wij daarin berusten? Ik
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vind van NIET en ik besef dat mijn visie op
belangrijke onderdelen indruist tegen het
bestaande beleid van gemeenten en pro-
vincies.

In het gehele Noorden worden jaarlijks
veel meer woningen gebouwd dan volgens
de nationale woningbehoeftecijfers nodig
zou zijn. Deze woningen worden vooral
gebouwd in de wat grotere dorpen in de
meest aantrekkelijke landschappelijke
delen van de provincie. Zie de Hondsrug!
Ik maak me daar bezorgd over.'

Rechte ruggen
'Niet alleen omdat de Hondsrug verstede-
lijkt, maar ook omdat het gevaar van leeg-
stand in de minder aantrekkelijke delen

van onze grote stadskernen zeer reëel aan-
wezig is. Noch vanuit het oogpunt van zorg-
vuldig gebruik van de ruimte, noch vanuit
het garanderen van een draagvlak voor de
voorzieningen, noch vanuit het verminde-
ren van de mobiliteit is dit een goede ont-
wikkeling. Ik acht het een goede zaak dat
de provinciale besturen over deze ontwik-
keling binnenkort een gesprek met mij wil-
len hebben.

Bouwen in en aan de stad zal ook voor
Drenthe het parool moeten zijn. Dus bou-
wen in en aan de H£MAC-gemeenten.
(Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Coe-
vorden, red.) Als het provinciale bestuur en
het bestuur van de landelijke gemeenten
prioriteit zullen geven aan de kwaliteit van

de gebouwde omgeving boven de kwanti-
teit, dan zou het probleem van de verste-
delijking van de Hondsrug nog binnen de
perken gehouden kunnen worden. In de
rechte ruggen van de bestuurders zit de
oplossing van de verstedelijkingsproble-
matiek van de Hondsrug.'

Compliment Noorderbreedte
Bij haar vertrek kreeg de minister een exem-
plaar van Noorderbreedte overhandigd. Dat
het tijdschrift op het ministerie tot de vaste
naslagwerken behoort bleek uit haar woor-
den: 'Als mijn mensen op het ministerie
informatie benodlgen op het gebied van
landschappelijke ontwikkelingen in het
noorden, dan komt steevast Noorderbreed-
te uit de kast.'Nb

Voorbeeld van het oprukken van een dorp richting diepje, in dit geval Eelde, foto Harry Cock
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