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Onderwerp: Aanpassingen aan de Omgevingsvisie 2018 en Provinciale Omgevings

verordening 2018 naar aanleiding van Commissie 0GB 

Geachte voorzitter/leden, 

Bij de behandeling van Provinciale Omgevingsvisie 2018 en Provinciale Omgevings

verordening 2018 in de Commissie 0GB van 18/19 september 2018 hebben wij aan

gegeven nog met een aantal correcties in de teksten van de Omgevingsvisie en Ver

ordening te komen. Het betreft de correcte doorwerking van de nota van beantwoor

ding op de inspraak en de bepalingen over detailhandel in relatie tot de Europese 

Dienstenrichtlijn. 

Tevens hebben wij naar aanleiding van een gedane inhoudelijke toezegging een wijzi

ging aangebracht omtrent het verwijderen van niet meer in gebruik zijnde windmolens 

of zonneparken. 

Tenslotte geven wij ook schriftelijk nog een keer duiding omtrent het provinciaal be

lang met betrekking tot energie en de provinciale regie. 

Wij verzoeken u deze wijzigingen, inclusief een aantal Errata, mee te nemen bij de be

sluitvorming over de Provinciale Omgevingsvisie 2018 en Provinciale Omgevingsver

ordening 2018. 

Het betreft de volgende wijzigingen 

Bestaand stedelijk gebied 

Naar aanleiding van vragen wordt de begripsbepaling van bestaand stedelijk gebied 

als volgt. 
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Omgevingsverordening 1. 1 . Begripsbepalingen
Bestaand en /of in een onherroepelijk geworden ruimtelijk plan of een inpassingsplan
opgenomen samenstelvan bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, be-
drijvigheid, detailhandelof horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
c u ltu re I e voorzie n i nge n, ste d e I ij k g roe n e n i nfra str u ctu u r.

Hoogbouw
Naar aanleiding van de vragen wordt het zinsdeel betreffende de maximale hoogte
van 12 meter geschrapt. De tekst wordt dan:

Omgevingsvisie 4.2.1.7. Overgangen tussen landschapstypen
Hoogbouw
Hoogbouw rs een term die gebruikt wordt voor hoge gebouwen en bouwwerken.
Hoogbouw r,s een begrip dat het Bouwbesluit hanteert voor gebouwen waar wettelijk
gezien een lift gei'nstalleerd moet worden. Hoogbouw kan een stedenbouwkundige
oplossrng zijn om zuinig met de beschikbare ruimte om te gaan. Ook kan hoogbouw
bepaalde plekken accentueren. Omdat hoogbouw stedelijkheid uitstraalt en het be-
staande súadssi/houet transformeert, zijn wij van mening dat hoogbouw alleen in de

ste d e I ijke o mgev i ng thu i s h oort.

Dienstenrichtlijn
ln verband met recente uitspraken in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn is er
nader gekeken naar het beleid inzake detailhandel. De titel van paragraaf 5.1.2.2.1.
(Perifere Detailhandel) is gewijzigd in Detailhandelsstructuur en de tekst is aangepast.

Omgevingsvisie 5.1 .2.2. 1 Detailhandel/detailhandelsstructuur
Ambitie
Wij streven naar een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldig ruimtegebruik waarin
wij het landelijk gebied beschermen en de detailhandel concentreren in de binnen-
stedelijke gebieden, waarbij de bestaande detailhandelsstructuur centraal staat. W'rj

willen de kernkwaliteiten behouden, dit is beschreven in Hoofdstuk 4. Daarom staan
wij weidewinkels niet toe buiten het bestaand stedelijk gebied. Tegelijkertijd zijn er ac-
tiviteiten die, om uiteenlopende redenen, minder goed passe n in de stedelijke centra,
b'rjvoorbeeld vanwege de schaalgrootte, externe veiligheid of bevoorrading. Voor deze
activiteiten zou vestiging op een locatie voor perifere detailhandeleen betere optie
kunnen zijn.

Uitvoering
Om landschappelijke redenen staan wijweidewinkels niet toe buiten besfaand sfe-
delijk gebied. Daarbij hebben de provincies in 2006 gezamenlijk besloten dat be-
staande winkelgebieden worden beschermd en dat vestiging van grootschalige

winkels buiten het stedelijk gebied ('weidewinkels') wordt tegengehouden. Dit beleid
blijft onverminderd van kracht.

Verder is in de Omgevingsverordening artikel2.18 op enkele punten aangepast

Aan de toelichting op artikel 2.18, lid 6, wordt de onderstaande tekst toegevoegd
Deze krijgt een plaats vòòr de laatste alinea:
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Voor nieuwe detailhandel buiten de bestaande kernwinkelgebieden geldt het'nee,
tenzij' principe. Dit betekent dat nieuwe initiatieven buiten de kernwinkelgebieden in
principe niet zijn toegestaan, tenzij kan worden gemotiveerd dat dit niet ten koste
gaat van het kernwinkelgebied. Het voorzichtig omgaan met nieuwe detailhandels-
initiatieven is noodzakelijk en evenredig, omdat:

o het detailhandelsbeleid van de provincie Drenthe aljaren voorzichtig omgaat met
uitbreiding van detailhandel buiten de bestaande kernwinkelgebieden, om zo-
doende een mix van winkels in de kernwinkelgebieden te behouden of te bevor-
deren, waarbij het aanbod is afgestemd op de behoefte en het koopgedrag van de
consument. Daarmee wordt beoogd om aantrekkelijke centrumgebieden in de pro-
vincie te behouden, om de leefbaarheid te behouden en leegstand te voorkomen.
De huidige regels zetten daardoor voor een belangrijk deel bestaand consequent
beleid voort;

. een verdere uitbreiding van ongewenste detailhandelsontwikkelingen (buiten de
kernwinkelgebieden) zal leiden tot meer leegstand. De distributieve uitbreidings-
ruimte is beperkt en de leegstand in de provincie Drenthe is met circa 8,6%o van
het winkelvloeroppervlak bovengemiddeld (landelijk circa rond de 7% leegstand
blijkens Locatus Online, peildatum september 2018). De effectiviteit van dit duide-
lijke en noodzakelijke beleid blijkt onder andere uit het feit dat de leegstand de

Iaatste jaren weer afneemt (circa 5o/o vãn de winkelruimte).

Met deze toevoeging is artikel2.18, lid 7, overbodig geworden. Lid 6 voorziet ook in
uitzonderingen voor detailhandel buiten het kernwinkelgebied, mits deze niet ten koste
gaan van dit kernwinkelgebied. Hiermee wordt het bestaande beleid beperkt, noch
verruimd.

Wonen
Omgevingsvisie 5.3. 1. Toekomstbestendige woningvoorraad
Erratum: De tekst is onvolledig overgenomen vanuit de Nota van Antwoord naar de di-
gitale versie van de Omgevingsvisie. Onder aan de tekst de volgende zin toevoegen:
Voor de functiewijziging van recreatie naar wonen, zie 5.4.1.1.2. Transformatie ver-
blijfsrecreatie.

Mobiliteit
Omgevingsvisie 5.5. 1.2.4 Fietsverbindingen
Erratum: De tekst is onvolledig overgenomen vanuit de Nota van Antwoord naar de di-
gitale versie van de Omgevingsvisie. Onder het kopje Ambitie beginnen met:

Drenthe is dé fietsprovincie bij uitstek en heeft dan ook niet voor niets de titel í-sterren
fietsprovincie! De provincie Drenthe investeert door middel van een samenhangend
programma op een 5-sterren fietsprovincie en goede basiswandelinfrastructuur.
Daarnaast stimuleren wij fietsen voor een gezonde Drentse bevolking waarbij
iedereen mee kan doen.

Energieneutraal Drenthe
De wens is in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening te borgen dat de instal-
laties voor opwekking van wind- en zonne-energie worden verwijderd indien zij niet
meer gebruikt worden.

Omgevingsvisie 5.6.2. Productie hernieuwbare energie
Omgevingsverordening 2.22. W indenergie en 2.24. Zonne-energie
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ln de omgevingsvisie 5.6.2. Productie hernieuwbare energie wordt aan de ambitie de
volgende zinsnede toegevoegd:
Wij zien installaties voor de productie van hernieuwbare energie als tijdelijke instal-
laties. De gebruikte locaties dienen na uitgebruikname van de installaties in de oor-
spronkelijke staat te worden teruggebracht. Wü vragen de gemeenten aan te geven

hoe dit wordt geborgd.

ln de omgevingsverordening worden de volgende aanvullingen gedaan:

Toevoegen aan artikel 2.22, na lid b, een nieuw sub c, luidende:
c. geborgd is dat op de gebruikte locatie de installatie(s) na uit gebruik name worden

verwijderd.

Toevoegen aan artikel 2.24, na sub b, een nieuw sub c, luidende:
c. geborgd is dat op de gebruikte locatie de installatie(s) na uit gebruik name worden

verwijderd.

ln de toelichting aan 2.22Windenergie de volgende tekst toevoegen:
ln het ruimtelijk plan moet worden geborgd dat de gebruikte windturbines worden op-
geruimd als zij niet meer worden gebruikt voor het opwekken van windenergie. De in-
sfa//afres moeten worden verwijderd, dit betekent ook de ondergeschikte onderdelen
en hetgeen hiervoor in de bodem is aangebracht. Landschapselementen die land-
schappelijke meerwaarde opleveren, dienen te worden gehandhaafd. Het borgen kan
bijvoorbeeld in de paragraaf over uitvoerbaarheid, waar is aangegeven hoe het op-
ruimen is geborgd , eventueeltezamen met borging in een privaatrechtelijk contract.

ln de Toelichting aan 2.24 Zonne-energie de volgende tekst toevoegen:
ln het ruimtelijk plan moet worden geborgd dat de gebruikte zonne-akkers worden op-
geruimd als ze niet meer worden gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. De

installaties moeten worden verwijderd, dit betekent ook de ondergeschikte onderdelen
en hetgeen hiervoor in de bodem is aangebracht. Landschapselementen die land-
schappelijke meerwaarde opleveren, dienen te worden gehandhaafd. Het borgen kan
bijvoorbeeld in de paragraaf over uitvoerbaarheid, waar is aangegeven hoe het op-
ruimen is geborgd , eventueeltezamen met borging in een privaatrechtelijk contract.

Ruimtelijk Omgevingsbeleid
Omgevingsverorde ning Toe I ichti ng 2. 1 . 1 . Co mmissíe Leefom geving (CieL)

De tekst is niet aangepast na2O1O en spreekt nog van de instelling de nieuwe Com-
missie Leefomgeving. De Paragraaf Achtergrond wordt geheel geschrapt.

Energie en provinciale regie
ln uw commissievergadering is door velen van u gesproken over de regie van de pro-

vincie in de energie transitie. Zoals ook al in de commissie is aangegeven is ook de

ruimtelijke planning van zonneparken en windmolens onderdeel van de ruimtelijke af-
weging die wij bij alle zaken van provinciaal belang achten. Dat wij zon en wind van
provinciaal belang achten staat klip en klaar in de omgevingsvisie beschreven (pa-
gina 14 gedrukte versie). Dat betekent dat indien een ontwikkeling ongewenst is, wij

deze, net als bij andere ruimtelijke plannen, met gebruikmaking van het wettelijk in-

strumentarium tegen kunnen houden. Vanuit onze regierol steken wij echter in op het

voorkomen van correctie achteraf. Daarom hebben wij over plannen die het provin-
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ciaal belang raken met iedere gemeente structureel overleg. Al vele jaren doen wij dat
met ondersteuning en inzet van relatiebeheer.
Daarnaast zetten wij ons actief in voor de totstandkoming van de regionale energie-
strategie. Die RES, waarover komende maandag een bijeenkomst voor Raads- en

Statenleden plaatsvindt, stellen wij samen met andere overheden, netbeheerders en

maatschappelijke partners op. De afspraken uit die RES zullen door de gemeenten

ruimtelijk vertaald moeten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat gemeenten hier
actief in zullen zijn. Omdat wij het realiseren van de doelstelling als een gezamenlijke

verantwoordelijkheid zien, zullen wij daarin vanuit onze rol waar het kan of nodig is on-
dersteunen zonder daarbij de doelstelling uit het oog te verliezen. Die ligt in deze om-
gevingsvisie vast en daaraan achten wij ons gebonden.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris a.i , voorzitter


