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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 juli 2015, kenmerk 
27/3.2/2015002971, en de nadere brief van Gedeputeerde Staten van 17 september 2015, kenmerk 
38/4.3/2015003940; 
 
gelet op de desbetreffende wetsbepalingen; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
Artikel I 
Vast te stellen de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV), bestaande uit de volgende bij dit 
besluit behorende documenten: 
- de tekst van de POV; 
- de bijlagen behorende bij de POV; 
- de kaarten behorende bij de POV; 
- de toelichting op de POV, 
met dien verstande dat: 
a. in artikel 15.2 de zinsnede “, voor zover de juridische grondslag voor de ontheffing, vrijstelling, 

melding of aanwijzing in de POV Drenthe is opgenomen” komt te vervallen; 
b. de op de kaarten A, C1 en C2 aangegeven beschermings- en restrictiegebieden die 

rechtstreeks betrekking hebben op de geplande grondwaterwinning Assen-West geen 
onderdeel van dit besluit zijn. 

 
Artikel II 
De volgende besluiten worden geacht te zijn genomen op grond van de in artikel I bedoelde 
verordening: 
• Beleidsregel concretisering ecologische hoofdstructuur  
• Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers 2012  
• Beleidsregel ligplaatsen  
• Beleidsregel standplaatsen Drenthe  
• Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Drenthe 2008  
• Nadere regels als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Provinciale omgevingsverordening 
• Regeling uitwegen (in- en uitritten) 
• Regeling vestiging solitair bedrijf in buitengebied  
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Artikel III 
1. Voor de bekendmaking van deze verordening brengen Gedeputeerde Staten de in de Provin-

ciale Omgevingsverordening Drenthe voorkomende aanhalingen van delen, hoofdstukken, ti-
tels, paragrafen, artikelen en bijlagen in overeenstemming met de op grond van deze wijzi-
gingsverordening geldende nieuwe nummering. 

2. Gedeputeerde Staten maken de tekst van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, zoals 
zij na de toepassing van het eerste lid luidt, in het Provinciaal Blad bekend. 

 
 
 
Assen, 23 september 2015 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
 
wa.coll. 
 
 




