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Geachte werkgroep,
U schreef een brief aan de gemeenteraad over de bomenkap in de wijk Nooitgedacht. Ook sprak u
namens de werkgroep in tijdens de raadsvergadering van 29 april 2021. U vindt de communicatie
met de gemeente moeizaam lopen en heeft het gevoel te worden misleid. De voorgespiegelde
groene en bijzondere wijk wordt naar uw idee steeds meer een standaard uitbreidingwijk.
Hierbij onze reactie, wat ons betreft een eerste stap op weg naar betere onderlinge communicatie en
samenwerking.
Samen werken aan meer groen
Als gemeente vinden we het belangrijk dat het groene karakter van de wijk behouden blijft. Dat gaan
we waarmaken door samen met u als bewoners hier op korte termijn meer invulling aan te geven.
Voordat we naar de toekomst kijken, nemen we u als werkgroep graag mee terug naar het ontstaan
van de woonwijk en gaan we in op de door u gestelde vragen.
Oorsprong Nooitgedacht
Woonwijk Nooitgedacht is een ontwikkeling die voortkomt uit het niet meer mogen uitbreiden van de
kern Rolde aan de oostzijde van het dorp. De voormalige gemeente Rolde wilde in de jaren negentig
uitbreiden en had het voornemen om met het ontwikkelingsplan De Hoorns ongeveer 600 woningen
aan de oostzijde van het dorp te bouwen. Een eerste fase met ongeveer 100 woningen is
gerealiseerd. Provinciaal beleid maakte dat een verdere uitbreiding aan de oostzijde niet meer
mogelijk was. Vervolguitbreiding moest daarom aan de zuidzijde van rijksweg N33 plaatsvinden. Na
intensieve gesprekken heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een woonwijk op het terrein van
zorginstelling Mariënkamp vanuit de insteek van omgekeerde integratie.
Bij de bestemmingsplanprocedure waren zowel provincie als gemeente zich ervan bewust dat
woningbouw binnen een bestaande bosrijke omgeving van de zorginstelling gepaard zou gaan met
het kappen van bos. Onderdeel van de procedure was een Flora- en Faunaonderzoek. De provincie
heeft met het plan ingestemd met de afspraak dat boscompensatie, nadat de wijk volledig voltooid is,
zou plaatsvinden. Het bestemmingsplan is in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. In het
verlengde hiervan is in 2006 een melding in het kader van de Boswet (huidige Wet
natuurbescherming) gedaan voor het kappen van bos ter grootte van 9 hectare.

