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Het huidige gebruik van terreinen voor
militaire doeleinden in Havelte is het
maximaal aanvaardbare.
Dit is de konklusie van een rapport, dat B en
W van deze gemeente lieten opstellen naar
aanleiding van de beleidsvoornemens van de
regering wat Defensie betreft, neergelegd in
het Struktuurschema Militaire Terreinen
(SMT) voor de komende 20 a' 25 jaar.
De gemeenteraad sloot zich in haar
vergadering van 8 december 1981 hierbij
geheel aan. Dit standpunt is vóór 1 januari
van dit jaar meegedeeld aan de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening
(RARO), aan welke raad de regering advies
vraagt. Omliggende gemeenten steunen dit
standpunt van Havelte tenvolle.

De beleidsvoornemens van regerings-
zijde betekenen namelijk, dat ons
leger in de toekomst 7 compagnies-

oefenterreinen
(COT'en) nodig heeft van rond 1000 ha en
15 eenheidsoefenterreinen (EOT'en) van
zo'n 250 ha. (Een COT is een oefenterrein
van een 150 a 200 militairen met een 20
voertuigen, een EOT is bestemd voor een 40
man met 6 voertuigen). Deze Defensiebe-
hoefte betekent voor ons noorden, dat er 2
COT'en (Marnewaard en Havelte) en 5
EOT'en (3 Havelte, 1 Anloo, 1 bij Assen)
zouden moeten komen.
Niet alleen de raden van de verschillende
gemeenten namen genoemd duidelijk stand-
punt in, zeker ook de bevolking, boeren- en
milieuorganisaties, wat wel bleek uit het
spontane formeren van het Comité *Stop
COT Havelte', waarvan de vele gele biljetten
getuigen, die men in wijde omgeving aantreft
'COT Nee'. Inspraakgroepen weerden zich,
ondersteund door Stichting Opbouw Drente,
Prov. Welzijnsbureau Groningen en Stich-
ting Provinciaal Opbouworgaan Friesland.

Het Landbouwschap en de Provinciale
Planologische Commissie hebben eveneens
hun onaanvaardbaar uitgesproken over het
geplande COT.
Het gehele plan van de regering is in eerste
instantie in strijd met het provinciale
Streekplan voor Zuidwest Drente, waarin
om. staat: 'Voor nieuwe militaire terreinen of
een uitbreiding van de oppervlakte van
bestaande militaire terreinen in Zuidwest
Drente is geen plaats', waarbij komt, dat in
het Struktuurschema Natuur en Landschap-
behoud, in deel A de konklusie staat, dat het
Ooster- en Westerzand, die men wil
gebruiken voor een COT, in aanmerking
komen voor de status van Nationaal Park!
Misschien zag de regering door alle
(struktuurschema's)bomen het bos niet meer,
want Ruimtelijke Ordening bezwijkt aan een
overdaad van struktuurschema's, onder de
vlag van zogenaamde Planologische kernbe-
slissingen, over natuur^ en landschapsbe-

houd, landinrichting, openluchtrekreatie,
waarover drs. D.H. Franssens namens het
Landbouwschap lid van de RARO zev.'Onze
mensen zijn met geen stok meer te bewegen
tot deelname aan inspraak', want als de
plattelander in al deze zaken is uitgelezen
ploft er weer een ander struktuurschema op
zijn mat: militaire oefenterreinen (NRC/
Handelsblad, 22-12-81).

Maat is vol
De maat was wel vol, toen op 17maart 1981
het SMT werd gepresenteerd door de
regering, want de algehele toeneming van
militaire objekten in Drente baart de mensen
hier zorgen. Het SMT geeft wel aan 2
COT'en en 5 EOT'en in ons noorden, maar in
de provincie Drente treft men om. ook aan:
kazernes in Havelte, Zuidlaren, Assen,
Steenwijk, een mammoet-munitiekomplex
in aanbouw in Veenhuizen, kleinere in
Donderen, Nieuw Balinge en Ruinen,
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vermoedelijk opslagplaats van Amerikaanse
atoomkoppen in Darp, het mobilisatiekom-
plex Oudemolen met tankbaan, bij Witten
(bij Assen) de regionale schietbaan en niet te
vergeten het toekomstige NAVOkomplex
Coevorden en een heli-luchthaven, als in
de jaren negentig - in de tweede fase van de
plannen - het aantal helikopters wordt
uitgebreid.
Daarbij komen de berichten van de laatste
tijd om Amerikaanse munitie per spoor te
vervoeren vanaf de Eemshaven, langs
Sauwerd, Groningen, Assen, Hoogeveen,
Meppel en Zwolle, naar de grens. Waar is
nog niet bekend. In januari wilde men zes
dagen proefritten maken met vier van
dergelijke munitietreinen per dag.

Havelte West, rondbaan

Terug nu naar Havelte, waar men denkt aan
een COT in Havelte-Midden, dat een 650 ha
van het huidige militaire terrein Havelte-Oost
omvat. Ook Havelte-West in onderzocht,
maar dan zou het gehucht Kallenkote
verdwijnen en met Wapserveen zouden er
minimaal 130 arbeidsplaatsen verloren gaan.
Dus Havelte-Midden?

Konsekwenties
De landbouw, woningbouw en rekreatie
zullen een verlies gaan opleveren van
tientallen arbeidsplaatsen.
In de landbouw zullen een 30 tot 40 bedrijven
moeten worden beëindigd, als men 350 ha
nodig heeft om naast de bestaande 650 ha de
1000 voor een COT vol te maken.
Ongeveer 20 woningen zijn in de lokatie
Havelte-Midden gelegen. Er zal vervangende

woonruimte moeten komen, maar ook de
enige nieuwbouw-lokatie valt binnen Havelte-
Midden, oa. de geplande woonwijk Meer-
kamp met een kapaciteit van 320 huizen, de
enige mogelijke bouwlokatie die er nog is.
Mocht een COT doorgaan, dan zijn er geen
mogelijkheden meer en zal er een tekort van
een 300 woningen komen met een....800
woningzoekenden (momenteel een 150). De
leefbaarheid zal door lawaai en stofoverlast
aanzienlijk teruglopen, maar ook zal men
zich er minder willen en kunnen vestigen; dus
ontstaat een verloop van bevolking wat weer
tot gevolg kan hebben een verlaging van het
voorzieningennivo, nog meer terugloop van
jonge bevolking en een toenemende vergrij-
zing van de gemeente.

Wat de rekreatie betreft, militaire aktiviteiten
trekken geen rekreanten aan. Maar ook de



sportvelden bij park Meerkamp, die in de
planning van Defensie liggen, zullen niet
meer door burgers worden gebruikt. De
bouw van een nieuwe sporthal zal dan ook
niet kunnen doorgaan.

Naast deze drie punten zullen de kosten van
wegenonderhoud aanzienlijk stijgen, worden
interessante planten- en diersoorten met
uitroeing bedreigd, gaan kultuurhistorische

en archeologische waarden verloren, en
driekwart van Havelte, de helft van
Wapserveen en een kwart van Darp zullen in
de toekomst op minder dan 1 kilometer van
het oefenterrein liggen.
Hoe ingrijpend de gevolgen voor Havelte
zullen zijn bij realisatie van een COT, moge
blijken uit de volgende korte punten-
konklusie van het rapport:
• leefmilieu wordt ingrijpend aangetast,

• aantal arbeidsplaatsen loopt terug in
beduidende mate

• natuurwetenschappelijke waarden vermin-
deren aanzienlijk,

• de problematiek ten aanzien van de
voorzieningen, de werkgelegenheid en het
wonen zullen onoplosbaar zijn.

Onbegrijpelijk is het ook, dat een gebied, dat
door de Rijksoverheid oa. in de nota
'Nationale Parken' en in verscheidene
struktuurvisies en -schema's als een gebied
met uitzonderlijke natuurwetenschappelijke
en landschappelijke waarde wordt aange-
merkt en waar behoud van deze waarden
primair staat, diezelfde overheid dit alles als
een COT-lokatie aangeeft. Zij moet toch ook
weten, dat ongeveer 70% -zeventig procent..-
van de gronden van Havelte-Midden binnen
het voorgestelde Nationale Park valt....?

Massaal verzet
Een massaal verzet tegen de plannen van
Defensie. Raadslid H.P. van der Kamp
(PvdA) herinnerde in de raadsvergadering
van 8 december aan een 10 jaar geleden, toen
er ook een massaal protest tegen uitbrei-
dingsplannen van Defensie was. Die plannen
zijn toen niet doorgegaan en hij ging er van
uit, dat de parallel van toen zich nu zou
voortzetten. Hij noemde nog, dat er ruim
3000 handtekeningen van de bevolking op
papier stonden, die waren uitgegroeid tot
meer dan 10.000 door bewoners van omlig-
gende plaatsen en van toeristen.
VVD-raadslid D. Schiphorst hoopte dat de
inspraak van allen zou resulteren in een
gunstige uitspraak van de Tweede Kamer
onder het motto: 'Defensie, blijf zitten waar
je zit en verplaats je niet'.
Raadsleden Fr. Eleveld (GB) en B. Evenboer
(CDA) deelden volledig de mening van de
anderen.
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Defensiebeleidsvoornemens van de regering
zijn vastgelegd in het Struktuurschema
Militaire Oefenterreinen, een boekwerk van
een 300 pagina's, gepresenteerd op 17 maart
1981.
Het geheel doorloopt gedurende eenjaar een
proces van bestuurlijk overleg en is
uitgangspunt voor inspraak. Resultaten
hiervan worden tezijnertijd weergegeven in
de publikatie 'Hoofdlijnen uit de inspraak'.
Daarna komt er een publikatie, waarin de
regering het advies vraagt aan de Raad voor
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
(RARO) en tenslotte wordt er door de
ministers van Defensie en Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening met belanghebben-
de provincies en gemeenten bestuurlijk

Booysveentje, onderdeel van COT'Oost

overleg gevoerd.
Uit al die gegevens wordt de regeringsbeslis-
sing opgesteld, die voor behandeling naar het
parlement gaat en eventuele wijzigingen
worden tenslotte gepubliceerd in een rapport
'Tekst van de naparlementaire behandeling'.
Met de uiteindelijke - zoals dat heet -
Planologische Kernbeslissing (PK.B) in de
hand vraagt de Rijksoverheid dan aan de
provincies de hoofdlijnen uit te werken in
hun streekplannen en aan de gemeenten om
bij het maken van de bestemmingsplannen
met de uitgezette lijnen rekening te houden.

Miljoenen-strop
In het SMT worden de kosten genoemd, die
de inrichting van een COT met zich
meebrengt, maar over de kosten van de
Havelter gemeenschap wordt niet gepraat.

Bij realiseren echter van Havelte-Midden
zullen struktuurplan en de bestemmings-
plannen een herziening behoeven, waarvan
de kosten ongeveer f 1 miljoen zullen zijn.
Ten behoeve van de woningbouw in
Meerkamp is een f 2 miljoen geinvesteerd en
voor het sportpark reeds f 1 miljoen.
In Wapserveen is voor bouwterreinen f 1
miljoen geinvesteerd en voor de begroting
van de leefbaarheid in die gemeente is
onlangs een bedrag van enkele miljoenen
uitgegeven. Hierbij komt nog een waardever-
mindering van onroerende goederen en meer
onderhoud aan wegen door toeneming van
zwaar (militair) transport.
Het kost de gemeenschap van Havelte vele
miljoenen en ook daarom: 'COTNee'.
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