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Aan:

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen,15 mei 2013
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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake Ruimte
voor Ruimte-regeling

Geachte mevrouw Meeuwissen,

Op 17 april2013 hebt u namens de statenfractie van de WD de volgende vragen
gesteld. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Zijn GS van mening dat de Ruimte voor Ruimte-regeling versoepeld zou moeten
worden, omdat zijte strikt geformuleerd is (strikter dan noodzakelijk om het gewenste

doel, tegengaan van verrommeling van het buitengebied, te realiseren) en tot
ongewenste belemmeringen leidt bij diverse gemeenten?

Antwoord 1

De Ruimte voor Ruimte-regeling is in de huidige vorm bijde behandeling van
de Provinciale omgevingsverordening in provinciale staten via amendement
(VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie) tot stand gekomen. Wijwaren en
zijn van mening dat maatwerk mogelijk moet zijn bij de uitvoering van de
regeling. De planologische belemmeringen die de gemeenten ervaren bij de
huidige regeling worden momenteel gei'nventariseerd en naar aanleiding
hiervan zal een voorstelvoor een aanpassing worden geformuleerd.

Yraas2
Zo ja, zijn GS van mening dat deze aanpassing zo snel mogelijk moet worden
uitgevoerd, waarbij niet gewacht wordt op de andere aanpassingen van de
omgevingsvísie, maar waarbij op korte termijn tot aanpassing wordt overgegaan?
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Antwoord 2

We verwachten dat er bij meerdere gemeenten behoefte bestaat aan een
bredere invulling van de regeling. W| zijn bereid om in de vorm van een
beleidskader vooruit te lopen op de actualisatie van de omgevingsvrsie.

Vraaq 3
ls het mogelijk dat, vooruitlopend op de aangepaste regeling, nu alvast met
gemeenten wordt overeengekomen dat de bestemmingsplannen ruimer opgesteld
mogen worden? zodat men niet hoeft te wachten op de formele aanpassing van de
om gevingsverorden ing.

Antwoord 3
De inhoud van de eventuele aanpassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling
is nog niet bekend en is mede afhankelijk van de input van de verschillende
gemeenten. De omgevingsverordening biedt op dit moment op dit onderdeel
geen afwijkingsmogelijkheid. Het zonder nader beleidskader afwijken van de
omgevingsverordening kan leíden tot juridische rsico's in het verdere
planvormingstraject. Daarbij kan er niet worden afgeweken van huidig beteid
zonder dat een vorm van helderheid bestaat over de nieuwe kaders waaraan
verzoeken voor toepassing van de regeling moeten worden getoetst.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

jk.coll.
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
 
Assen, 17 april 2013 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Vergadering Provinciale 
Staten inzake de Ruimte voor ruimte regeling. 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
 
Gedeputeerde Staten hebben onlangs de Provinciale Staten verzocht om mee te werken aan de 
actualisering van de omgevingsvisie en -verordening. Een van de genoemde zaken die volgens het 
college wijziging behoeft, betreft de Ruimte voor Ruimte regeling.  
 
De huidige regeling is strikter dan noodzakelijk om het gewenste doel (tegengaan van verrommeling 
van het buitengebied) te bereiken. Daarmee levert het onnodig belemmeringen op voor initiatieven 
voor vervangende nieuwbouw. En daarmee een gemiste kans voor de bouwsector. Dit terwijl de 
Provincie nu juist tracht met een Offensief de woningmarkt te stimuleren. 
 
Voor de actualisering van de omgevingsvisie is inmiddels een statenwerkgroep opgericht. Hierin is 
besproken dat naar alle waarschijnlijkheid de actualisering eind 2013 zal plaatsvinden. Ook de 
verordening zou dan aangepast kunnen worden. 
 
Voor diverse gemeenten en inwoners komt deze wijziging erg laat. 
Ik verwijs daarvoor naar de brief van de gemeente Hoogeveen van 8 april 2013, waarin zij Provinciale 
Staten verzoekt de provinciale omgevingsverordening tussentijds aan te passen. 
Daarnaast is het bij onze fractie bekend dat ook in andere gemeenten problemen zijn met de ruimte 
voor ruimte regeling. 
 
De VVD fractie heeft hierover de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten: 
 

1. Is GS van mening dat de ruimte voor ruimte regeling versoepeld zou moeten worden, omdat 
zij te strikt geformuleerd is (strikter dan noodzakelijk om het gewenste doel, tegengaan 
verrommeling van het buitengebied, te realiseren) en tot ongewenste belemmeringen leidt bij 
diverse gemeenten? 

 
2. Zo ja, is GS van mening dat deze aanpassing zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, 

waarbij niet gewacht wordt op de andere aanpassingen van de omgevingsvisie, maar waarbij 
op korte termijn tot aanpassing wordt overgegaan? 
 

3. Is het mogelijk dat, vooruitlopend op de aangepaste regeling, nu alvast met gemeenten wordt 
overeengekomen dat de bestemmingsplannen ruimer opgesteld mogen worden? Zodat men 
niet hoeft te wachten op de formele aanpassing van de omgevingsverordening?    

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de VVD Statenfractie, 

 

Willemien Meeuwissen 


