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Onderwerp: Aanbiedingsbrief bij Statenstuk 2015-691 Actualisatie Provinciale Omge-

vi ngsverorden ing Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u het Statenstuk 2015-691 ter vaststelling van de geactualiseerde

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV). De voorgestelde wijziging van de

POV is een direct gevolg van de door uw Staten in 2014 vastgestelde actualisatie van

de Omgevingsvisie en is een juridische vertaling van deze actualisatie. Aanpassing

van de POV is op dit moment van belang om de juridische houdbaarheid te kunnen

garanderen.

Colleqeoroqramma versus Omqevinqsvisie

Wij realiseren ons dat wij in het door ons vastgestelde collegeakkoord 2015-2019 een

koers hebben uitgezet die gevolgen zou kunnen hebben voor de inhoud van de POV.

Gelet echter op de status van de POV als uitvoeringsinstrument van de Omgevingsvi-

sie, is de koninklijke en bestuurlijk-juridisch juiste weg om deze doorwerking eerst

vorm te geven in een bijstelling van de Omgevingsvisie. Een dergelijke bijstelling wil-

len wij in de volle breedte bekijken en vraagt daarom een iets langere voorbereiding.

Vandaar dat wij u deze geactualiseerde versie van de POV als tussenstap ter vaststel-

ling aanbieden, temeer daar dit voorstel vele positieve ontwikkelingen uit de geactuali-

seerde Omgevingsvisie bevat en juridische onvolkomenheden herstelt.

Hierna willen wij nagaan welke beleidsonderwerpen uit de Omgevingsvisie in relatie

tot ons collegeakkoord om aanpassing vragen. Deze aanpassing zal in veel gevallen

vorm krijgen door in de eerste plaats in de Omgevingsvisie meer ruimte te creëren
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Begin volgend jaar willen wij met een voorstel komen over hoe wij een en ander in
samenspraak met uw Staten vorm willen geven.

Vooruitlopend daarop hebben wij voor de onderwerpen permanente bewoning recrea-
tiewoningen en de kernwaarde bedrijvigheid gekeken hoe wij deze onderwerpen kun-
nen opnemen in de voorliggende actualisatie met inachtneming van de begrenzing
van de Omgevingsvisie en datgene wat ter inzage heeft gelegen. Dat leidt wat betreft
deze punten tot het volgende.

Permanente bewoninq recreatiebedriiven
Tijdens de behandeling van de actualisatie van de Omgevingsvisie in juli 2014 is de
permanente bewoning van recreatiebedrijven nadrukkelijk aan de orde geweest. Tij-
dens deze vergadering is door ons toegezegd met een nadere uitleg te komen. Deze
uitleg is u toegezonden bijonze brief van 17 september2Ol4, kenmerk
3813.512014005350, met bijbehorende notitie. Tijdens de behandeling van beide do-
cumenten in de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid op 22 oktober 2014
is door de toenmalige gedeputeerde (de heer Munniksma)toegezegd dat wij bij de
wijziging van de POV voor dit onderuverp met aanvullende informatie zullen komen
over de wijze waarop wij met deze problematiek willen omgaan. Gelet op ons college-
akkoord en de nog uit te voeren vertaling daarvan naar de Omgevingsvisie, is deze
nadere informatie niet opgenomen in de voorliggende actualisatie. Wel hebben wij in
het voorstel opgenomen dat wij de mogelijkheid krijgen nadere regels te stellen met
betrekking tot de permanente bewoning. Dit is in lijn met wat richting uw Staten is
gecommuniceerd. Op deze wijze is het mogelijk dat goed onderbouwde en haalbare
gemeentelijke ruimtelijke plannen voor permanente bewoning op een serieuze wijze
zullen worden afgewogen. ln het vervolg hierop zullen wij nagaan of in een nieuwe
revisieronde van de Omgevingsvisie hier nog nader invulling aan moet worden gege-

ven.

Kernwaarde bedri iviqheid
ln het nu voorliggende voorstel tot actualisatie van de POV is de onderlinge verhou-
ding tussen de kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid aangegeven. Hierbij is

aangegeven op welke wijze de gemeente in haar ruimtelijke plan moet ingaan op de

onderlinge relaties. ln het nieuwe collegeprogramma hebben wij de wens uitgespro-
ken het belang van de kernwaarde bedrijvigheid beter tot uitdrukking te laten komen in

de POV. Dit vanuit de gedachte aan een dynamisch en ondernemend Drenthe, zonder
overigens het belang van onze kernkwaliteiten uit het oog te verliezen. Wij hebben er,

althans op dit moment, voor gekozen om in de toelichting op dit onderdeel van de

POV de relatie tussen kernkwaliteiten en kernwaarde bedrijvigheid expliciet te duiden
en hiermee het bijzondere belang van de kernwaarde bedrijvigheid te onderstrepen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris


