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Inleiding 

Onderliggend Statenstuk is opgesteld naar aanleiding van het uitkomen van het rapport van de Noor-

delijke Rekenkamer (NRK) ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’ op 11 april jl. 

Op 18 mei aanstaande wordt het onderzoek behandeld in de Statencommissie Omgevingsbeleid 

(OGB) in samenhang met het NRK-rapport ‘Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe’ 

van 11 november 2015. In de Statencommissie OGB van 13 januari 2016 is vastgesteld dat de rappor-

ten gezamenlijk worden behandeld, omdat in het rapport over de doorwerking van ruimtelijk beleid het 

bedrijventerreinenbeleid één van de bestudeerde praktijkvoorbeelden is. Hierdoor bestaat overlap 

tussen de twee rapporten.  

 

Bij de behandeling van deze rapporten wordt de werkwijze van Provinciale Staten (PS) bij de behan-

deling van de rekenkamerrapporten (Statenstuk 2014-637 ‘Werkwijze PS bij rapporten Noordelijke 

Rekenkamer (NRK) HERZIEN’) gevolgd. Deze werkwijze houdt in dat de aanbevelingen van ieder 

rapport van de NRK worden verwerkt tot een Statenstuk. Ook is besloten dat bij ieder rapport van de 

NRK, door Gedeputeerde Staten (GS), periodiek wordt gemonitord of en op welke wijze de aanbeve-

lingen zijn geïmplementeerd.  

 

Met het onderzoek ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’ maakt de NRK inzichte-

lijk op welke wijze de provincie ervoor gezorgd heeft dat haar ruimtelijk beleid doorwerkt in gemeente-

lijke ruimtelijke plannen en of zij daarbij de mogelijkheden die het instrumentarium van de nieuwe Wet 

op de ruimtelijke ordening (Wro) biedt voldoende heeft benut. Het onderzoek bevat algemene bevin-

dingen en aanbevelingen voor de drie provincies. Voor de provincie Drenthe is apart een nota van 

bevindingen uitgekomen.  

 

Het onderzoek ‘Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe’ is specifiek gericht op het 

bedrijventerreinen- en bodemsaneringsbeleid van de provincie Drenthe. Zij maakt inzichtelijk in hoe-

verre de aanbevelingen van de NRK op het gebied van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik 

en bodemsanering hebben geleid tot wijziging in beleid en uitvoering en op welke wijze PS hierover 

zijn geïnformeerd. 

 

Hieronder worden de belangrijkste conclusies samengevat. Voor een uitgebreide samenvatting en 

verdere informatie wordt verwezen naar de rapporten van de Rekenkamer. 

 

Instrumenten PS 

Benoemen provinciale belangen 

De NRK constateert dat “veel provincies, waaronder de drie noordelijke, het lastig vinden om provinci-

ale belangen die in algemene zin verwijzen naar zorgvuldig ruimtegebruik en behoud van ruimtelijke 

kwaliteit te vertalen in harde, juridisch bindende normen. In deze gevallen kiezen provincies ervoor om 

in de provinciale verordening bepalingen op te nemen die verwijzen naar indicatieve beleidsdocumen-

ten (structuurvisies)”. De NRK concludeert dat hierdoor een vervaging optreedt tussen visie en norm-

stelling. Dit komt doordat de inhoud van structuurvisies indirect een juridische lading krijgt.  

 

Inpassingsplannen 

De NRK geeft aan dat bij de invoering van de nieuwe Wro bij de drie Noordelijke provincies, en in het 

bijzonder bij Drenthe, enige aarzeling bestond om het instrument inpassingsplan toe te passen. De 

reden was dat de provincies geen ruimtelijke ontwikkelingen dwingend willen opleggen aan gemeen-

ten. De NRK geeft aan dat inmiddels is gebleken dat bij nieuwe ruimtelijke plannen een provinciaal 

inpassingsplan kan zorgen voor een meer doelmatige uitvoering van de voorgenomen activiteit.  
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Instrumenten GS 

Formeel overleg en zienswijzen 

De NRK constateert dat gemiddeld genomen bij 88% van de ruimtelijke plannen in de drie noordelijke 

provincies, de provincies het niet nodig hebben gevonden om de gemeenteraden te corrigeren door 

een zienswijze in te dienen. In Drenthe is dit aantal nog geringer. Zij concludeert dat dit een belangrij-

ke aanwijzing is dat provincies erin slagen om via het (in)formele overleg veel met gemeentebesturen 

af te stemmen, waardoor het aantal zienswijzen beperkt kan blijven. 

 

Reactieve aanwijzingen en beroep 

De NRK constateert dat de provinciebesturen slechts in een enkel geval zich genoodzaakt hebben 

gevoeld om in te grijpen met een reactieve aanwijzing. Dit wijst er volgens haar op dat de provincies in 

het algemeen tevreden zijn over de manier waarop gemeenten in hun ruimtelijke plannen rekening 

houden met de provinciale belangen. 

 

Praktijk 

Inpassing agrarische schaalvergroting 

Schaalvergroting van de landbouw speelde een hoofdrol in de ruimtelijke ordening in de periode 2009-

2014. De NRK constateert dat de methoden die zijn ontwikkeld om de inpassing van agrarische 

schaalvergroting te laten plaatsvinden in de drie provincies nog te vrijblijvend zijn. 

 

Informatievoorziening aan PS 

De NRK concludeert uit haar onderzoek dat een gestructureerde terugkoppeling naar PS over het 

nakomen van gemaakt afspraken in het kader van bedrijventerreinenplannen, woonvisies en metho-

dieken voor een goede landschappelijke inpassing niet altijd vanzelfsprekend is. 

 

Handhaving 

De handhaving van de naleving van afspraken die gemaakt worden in het kader van agrarische 

schaalvergroting, laat volgens de NRK in de drie provincies nog te wensen over. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de hierboven genoemde bevindingen en conclusies heeft de Rekenkamer een aantal 

aanbevelingen geformuleerd voor zowel GS als PS. In het rapport ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: in-

strumenten en doorwerking’ betreft het aanbevelingen over: 

1. Benoemen provinciale belangen 

2. Toepassen instrument ‘inpassingsplan’ 

3. Terugkoppeling inzet bestuurlijke instrumenten 

4. Toezicht en handhaving buitengebied 

5. Koppeling ruimtelijke ordening en milieu 

 

In het rapport ‘Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe’ is een aanbeveling geformu-

leerd: 

1. Integrale evaluatie bedrijventerreinenbeleid 

 

PS nemen middels dit Statenstuk kennis van deze aanbevelingen. Met het verzoek aan GS om de 

implementatie van deze aanbevelingen te monitoren (via de reguliere planning en control cyclus) en 

hiervan verslag te doen aan PS, verbetert de informatiepositie van PS.  

 

  



  2016-732-3 

 

Advies  

1. Kennisnemen van de aanbevelingen die worden gedaan door de NRK in de rapporten ‘Provinciaal 

ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’ (pagina 47 en 48) en ‘Terugblik bedrijventerreinen 

en bodemsanering’ (pagina 6). 

2. GS verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen te monitoren via de reguliere planning 

en controlcyclus en hiervan verslag te doen aan PS. 

 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect 

 Met het kennisnemen van de aanbevelingen door PS en het monitoren van de aanbevelingen 

door GS wordt de kans op navolging van de aanbevelingen vergroot.  

 Periodieke monitoring van de implementatie van de aanbevelingen van de NRK door GS versterkt 

PS in haar kaderstellende en controlerende rol. 

 

Argumenten 

1. Met het kennisnemen van de aanbevelingen door PS en het monitoren van de aanbevelingen 

door GS wordt de kans op navolging van de aanbevelingen vergroot.  

PS verzoeken GS om de aanbevelingen van de NRK uit te voeren en zich te verantwoorden over de 

voortgang van de implementatie. 

 

2.  Periodieke monitoring van de implementatie van de aanbevelingen van de NRK door GS versterkt 

PS in haar kaderstellende en controlerende rol. 

Het NRK rapport ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’ geeft inzicht in de wijze 

waarop de provincie ervoor heeft gezorgd dat haar ruimtelijk beleid doorwerkt in gemeentelijke ruimte-

lijke plannen en of zij daarbij de mogelijkheden die het instrumentarium biedt voldoende heeft benut. 

Het NRK rapport ‘Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe’ geeft inzicht in hoeverre de 

aanbevelingen van de NRK op het gebied van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en  

bodemsanering hebben geleid tot wijziging in beleid en uitvoering en op welke wijze PS hierover zijn 

geïnformeerd. Beide rapporten bevatten aanbevelingen die PS in haar genoemde rollen versterkt. 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning  

Statencommissie OGB op 18 mei 2016 

Provinciale Staten op 8 juni 2016 

 

Financiën 

Niet van toepassing.  

Europese context 

Niet van toepassing. 
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Monitoring en evaluatie  

De aanbevelingen aan GS worden conform Statenstuk 2014-637 (‘Werkwijze PS bij rapporten Noor-

delijke Rekenkamer (NRK) HERZIEN’) via de reguliere planning en controlcyclus gemonitord door GS. 

 

Extern betrokkenen  

Noordelijke Rekenkamer 

 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen   

1. Rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwer-

kingen’ van 11 april 2016. 

2. Rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Dren-

the’ van 11 november 2015. 

 

 

 

Assen, 9 mei 2016 

Kenmerk: 19/SG/201600892 

 

 

 

 

 

Het Presidium van Provinciale Staten,   

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van 9 mei 2016, kenmerk 19/SG/201600892; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. Kennis te nemen van de aanbevelingen die worden gedaan door de NRK in de rapporten 

‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’ en ‘Terugblik bedrijventerreinen en 

bodemsanering’. 

II. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen te monitoren 

via de reguliere planning en controlcyclus en hiervan verslag te doen aan Provinciale Staten. 

 

 

 

 

 

Assen, 8 juni 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 
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Brief van de Noordelijke Rekenkamer

Assen, 11 april 2016

Geachte leden der Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen,

Hierbij bieden wij het door ons op 24 februari 2016 vastgestelde rapport 
‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’ aan.

Dit rapport is relatief beknopt qua omvang en wordt gepubliceerd tezamen met 
drie Nota’s van bevindingen als achtergronddocumenten – voor elke provincie 
één. De reden daarvan is dat dit onderzoek minder omvangrijk en diepgaand is dan  
de gebruikelijke onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer en voornamelijk 
gebaseerd is op eerder uitgevoerd onderzoek. Wel is het protocol gevolgd met 
ambtelijk hoor en wederhoor en een bestuurlijke reactie van elk van de drie  
provinciebesturen. De drie Nota’s bevatten provinciespecifieke achtergrond-
informatie, feiten en cijfers die de onderbouwing vormen van dit rapport. De drie 
Nota’s zijn via deze website van de Noordelijke Rekenkamer te raadplegen:

- Nota van Bevindingen Provincie Drenthe
- Nota van Bevindingen Provincie Fryslân
- Nota van Bevindingen Provincie Groningen

Noordelijke Rekenkamer

Mr. G.B. Nijhuis
Voorzitter

Dr.M. Herweijer
Secretaris

http://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2016-Doorwerking-ruimtelijk-beleid/NR_20160411_Provinciaal_ruimtelijk_beleid_NvB_Dr.pdf
http://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2016-Doorwerking-ruimtelijk-beleid/NR_20160411_Provinciaal_ruimtelijk_beleid_NvB_Fr.pdf
http://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2016-Doorwerking-ruimtelijk-beleid/NR_20160411_Provinciaal_ruimtelijk_beleid_NvB_Gr.pdf
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4PROVINCIAAL RUIMTELIJK BELEID: INSTRUMENTEN EN DOORWERKING

Samenvatting

De Noordelijke Rekenkamer heeft, zoals aangegeven in het onderzoeksprogramma 
2014–2015, een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van het ruimtelijke 
beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in gemeentelijke plan-
nen. Het onderzoek heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2014, dat 
is de periode na invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 
in 2008. Onderzocht is hoe de provincie met de beschikbare Wro-instrumenten 
ervoor heeft gezorgd dat provinciale ruimtelijke belangen op een juiste wijze 
doorwerken in gemeentelijke ruimtelijke plannen. 

Instrumenten
Provinciale Staten formuleren provinciale ruimtelijke belangen die gerelateerd 
zijn aan verschillende beleidsthema’s, zoals natuur, landschap en infrastructuur. 
De provinciale belangen zijn dikwijls ruim geformuleerd – bijvoorbeeld ‘ruimte-
lijke kwaliteit’, ‘open landschap’, ‘behoud en ontwikkeling van kernkwaliteiten’– 
wat tot interpretatieverschillen kan leiden. In de normstelling wordt regelmatig 
verwezen naar algemeen geformuleerde visies, waardoor de scheiding tussen 
visie en normstelling niet zo strikt is als was beoogd in de Wro van 2008.

Provinciale Staten kunnen een inpassingsplan opstellen voor ruimtelijke plannen 
die gemeentegrenzen overschrijden. Aanvankelijk aarzelden de provincies dit 
instrument in te zetten, maar inmiddels is het inpassingsplan geaccepteerd als 
doelmatig en efficiënt instrument.

Gedeputeerde Staten kunnen zienswijzen indienen tegen gemeentelijke bestem-
mingsplannen en omgevingsvergunningen. Wanneer de plannen zijn vastgesteld 
kunnen zij een reactieve aanwijzing geven en zo een deel van een gemeentelijk 
bestemmingsplan buiten werking stellen. Deze instrumenten zijn in de onder-
zoeksperiode niet vaak gebruikt. Provinciale zienswijzen gaan vooral over tech-
nische details. De provincies geven de voorkeur aan overleg met de gemeenten 
en zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop gemeenten rekening 
houden met de provinciale ruimtelijke belangen. 

De laatste optie is om tegen een vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan bij 
de rechter in beroep te gaan. De provincie Groningen deed dat 18 keer in deze 
periode; de provincies Drenthe en Fryslân geen enkele keer. 

Doorwerking
Om de uitbreiding van agrarische bebouwing ruimtelijk in te passen hebben de 
drie provincies een vergelijkbare methode ontwikkeld waarbij experts en initia-
tiefnemers ‘keukentafelgesprekken’ voeren over onder andere kleur- en materi-
aalgebruik, nokhoogte en erfbeplanting (landschappelijke inpassing). De Reken-
kamer constateert dat deze methode (nog) vrijblijvend is. In de praktijk blijkt 
tevens dat het toezicht op het uitvoeren van het landschappelijke inpassingsplan 
nog te wensen overlaat. Provinciale Staten worden hierover niet vanzelfsprekend 
geïnformeerd. 
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Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt de provincies aan om hun ruimtelijke belangen zo  
concreet en specifiek mogelijk te formuleren en te motiveren waarom het doel-
matiger en doeltreffender is om een ruimtelijk belang op provinciaal niveau te 
behartigen. Ook wordt aanbevolen om Provinciale Staten regelmatig te informe-
ren over de resultaten van bestuurlijke overeenkomsten met gemeenten waarin 
de doorwerking van provinciale belangen geregeld is, zoals in bedrijventerrein-
plannen en woonvisies. Daarnaast beveelt de Rekenkamer aan om met gemeen-
ten duidelijke afspraken te maken over het toezicht op de uitvoering van land-
schappelijke inpassingsplannen voor agrarische bebouwing.   





Aanleiding, 
vraagstelling en 
onderzoeksaanpak

1
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Aanleiding, vraagstelling en 
onderzoeksaanpak

Op het terrein van de ruimtelijke ordening moeten verschillende, soms tegen-
strijdige claims op de schaarse ruimte met elkaar in harmonie worden gebracht. 
In dit spel heeft de provincie een beperkte maar betekenisvolle rol. Daar waar 
provinciale belangen in het geding zijn, is de provincie aan zet. De rol die zij 
speelt is tweeledig: die van beschermer en van ontwikkelaar. Enerzijds is de provin-
ciale ruimtelijke ordening gericht op het behouden van ‘ruimtelijke kwaliteit’ en 
het conserveren van bestaand gebruik. Daarbij beschermt de provincie belangen 
die onder druk komen door initiatieven van anderen, bijvoorbeeld cultureel erf-
goed (archeologie, monumenten) of het karakteristieke landschap, zoals de open 
ruimte. Anderzijds is het gebruik van de ruimte aan verandering onderhevig en 
dient de ruimtelijke ordening voldoende flexibel te zijn om vernieuwing mogelijk 
te maken. Op het gebied van natuur, water, wegen en energietransitie ontwik-
kelt de provincie ruimtelijke ingrepen. Het gaat hier om wettelijke taken van de 
provincie. Tegelijkertijd moeten de planologische procedures zó ingericht zijn, 
dat burgers en ondernemers steeds kunnen weten waar ze aan toe zijn (rechts-
zekerheid).

Bij het ontwikkelen en beschermen van de provinciale belangen stuiten GS 
onvermijdelijk op weerstand. Om die te kunnen overwinnen is het van belang 
dat GS beschikken over een goed doordachte en actuele provinciale structuur-
visie en verordening. Sinds de ‘nieuwe’ Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) die 
in 2008 is ingevoerd, is de rol van de provincie veranderd. Gemeentelijke bestem-
mingsplannen worden niet langer achteraf door de provincie beoordeeld, maar 
de provincie moet zo veel mogelijk vooraf de ruimtelijke provinciale belangen 
benoemen en vertalen in concrete normen die doorwerken in de gemeentelijke 
besluiten. De provincie benoemt deze belangen in de structuurvisie1 en vertaalt 
deze in normen in de provinciale verordening. Beide documenten worden vast-
gesteld door PS. De zorg dat deze provinciale belangen ook feitelijk doorwer-
ken in de fysieke ruimte is opgedragen aan GS. GS beschikken namelijk over de 
bevoegdheid om een zienswijze uit te brengen2 en eventueel ook een reactieve 
aanwijzing3 te geven ten aanzien van de burgerbindende, gemeentelijke bestem-
mingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij van het geldende bestem-
mingsplan wordt afgeweken. Dit nieuwe stelsel vraagt om een actieve rol, zowel 
van PS (het benoemen van provinciale belangen), als ook van GS (communiceren 
met de gemeentelijke bestemmingsplanautoriteit).

Dit rapport gaat over de doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid in 
gemeentelijke ruimtelijke plannen. Wat wordt daarbij verstaan onder door-
werking? Bijvoorbeeld: als PS hebben vastgelegd dat nieuwe bedrijven worden 

1 art.2.2, Wro.
2 art.3.8, lid 4, Wro.
3 art.3.8, lid 5, Wro.
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geconcentreerd op een beperkt aantal regionale bedrijventerreinen en als de 
gemeente dit provinciale uitgangspunt meeneemt in de afhandeling van het ver-
zoek van de initiatiefnemer die een nieuw bedrijf wil vestigen, dan is er sprake 
van doorwerking.

Uit twee eerdere onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer blijkt dat de door-
werking van de door PS benoemde ruimtelijke belangen geen vanzelfsprekend-
heid is.4 Zo komt het met enige regelmaat voor dat natuurbestemmingen die de 
provincie heeft toegekend in het kader van de EHS – nu bekend als Natuur Net-
werk Nederland – en Natura2000 (nog) niet zijn overgenomen in de vigerende 
gemeentelijke bestemmingsplannen.5 Ook blijkt dat de gemeenten zich bij het 
ontwikkelen van bedrijventerrein sterk oriënteren op verlangens van markt- 
partijen, en zich daarbij niet zonder meer richten naar het provinciale streven om 
terughoudend te zijn bij het aanleggen van nieuw bedrijventerrein zolang er nog 
bestaand terrein beschikbaar is of kan worden gesaneerd.

Met dit rapport wil de Rekenkamer de Statenleden van Drenthe, Fryslân en  
Groningen inzicht geven in de wijze waarop GS in de periode 2009–2014 hebben 
getracht de provinciale doelen op het gebied van de ruimtelijke ordening te bor-
gen. Hierbij staat zij stil bij de inzet van het instrumentarium waarover GS en PS 
beschikken om te zorgen dat het provinciale ruimtelijke belang doorwerkt in de 
burgerbindende gemeentelijke ruimtelijke plannen en de vergunningen die de 
gemeenten al dan niet verlenen.

De centrale vraag van het onderzoek luidt: 
Op welke manier(en) heeft de provincie er in de periode 2009–2014 voor gezorgd dat 
haar ruimtelijke beleid doorwerkt in gemeentelijke ruimtelijke plannen en heeft zij 
daarbij de mogelijkheden die het instrumentarium biedt voldoende benut?6

Daarbij heeft de Rekenkamer gebruik gemaakt van eerder uitgevoerd onderzoek. 
Bij deze secundaire analyse werd, in overleg met de provincies, ingezoomd op de 
onderwerpen ‘landbouw’, ‘natuur’ en ‘bedrijventerrein’.

4 Noordelijke Rekenkamer, Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet, provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen, Assen, 24 maart 2014. De Rekenkamer stelt dat de provinciale verordening 
voor de doorwerking van de EHS en de Natura2000-gebieden in bestemmingsplannen veel ruimte 
aan gemeenten laat. Gedurende lange tijd kan er een discrepantie kan bestaan tussen de provinciale 
EHS-aanwijzing en de gemeentelijke bestemming van dat gebied als natuur. Daar komt bij dat 
in de landelijke RO-standaard de bestemmingen EHS en Natura2000 niet voorkomen waardoor 
op bestemmingsplankaarten de EHS-gebieden en de Natura2000-gebieden niet zonder meer te 
onderscheiden zijn. Hierdoor is het voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten bij raadpleging 
van bestemmingsplankaarten niet direct duidelijk welk beschermingsregime van toepassing is op het 
gebied wanneer als algemene bestemming natuur werd aangegeven. Zie ook: Alterra, Borgen van de 
EHS in bestemmingsplannen, Alterra-rapport 2123, Wageningen 2011.

5 Noordelijke Rekenkamer, Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Drenthe/
Fryslân/Groningen, Assen 11 juni 2009. En: Noordelijke Rekenkamer, Terugblik bedrijventerreinen en 
bodemsanering Drenthe/Fryslân/Groningen, Assen, 11 november 2015.

6 Dit onderzoek had nadrukkelijk niet tot doel te onderzoeken of de ruimtelijke doelen bereikt zijn. Het 
heeft zich gericht op de inspanningen die de provincies plegen om ervoor te zorgen dat de provinciale 
belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen.
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Overzicht geraadpleegde onderzoeksgegevens:

a
Eind 2014 hebben onderzoekers verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate 
het rapport Ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro 
gepubliceerd.7 Dit onderzoek is verricht in opdracht van IPO en VNG en is grotendeels 
gebaseerd op kennis die al was verzameld in het kader van de ex-durante evaluatie 
Wro door het Planbureau voor de Leefomgeving (2012). De Amsterdam School of 
Real Estate heeft onderzocht hoe de doorwerking verloopt van provinciaal beleid via het 
Wro-instrumentarium, primair bezien in het licht van de doelstellingen van de Wro.8 Dit 
onderzoek beperkte zich tot de provinciale verordeningen en reactieve aanwijzingen.9 

b
Op verzoek van de Rekenkamer hebben de Noordelijke provincies een overzicht gegeven 
van de zienswijzen en reactieve aanwijzingen die de provincie heeft ingediend in de 
periode 2009–2014. Dit geeft een eerste beeld van het gebruik dat GS hebben gemaakt 
van het planologisch instrumentarium en de belangen waarvoor dat instrumenta-
rium werd ingezet.

c
In eigen Rekenkameronderzoek naar bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik 
(2009), naar de decentralisatie van het natuurbeleid (2014) en opnieuw naar bedrijven-
terreinen en bodemsanering (2015) zijn bevindingen gedaan die betrekking hebben op 
ruimtelijke ordening.

  

De Rekenkamer heeft ten behoeve van deze rapportage gesprekken gevoerd met 
provinciale medewerkers en met vertegenwoordigers van LTO Noord, de Milieu-
federatie en het bureau BügelHajema. Ook is in december 2015 een werkconfe-
rentie belegd waarin deze gesprekspartners op de voorlopige bevindingen heb-
ben gereageerd.

Leeswijzer
Eerst wordt uiteengezet welke instrumenten Provinciale Staten (PS) en Gede-
puteerde Staten (GS) tot hun beschikking hebben om de provinciale ruimtelijke 
belangen te behartigen. Beschreven wordt welke provinciale belangen in de 
kaderstelling door PS van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn vast-
gelegd. Vervolgens is geïnventariseerd voor welke ruimtelijke onderwerpen GS 
hebben geïntervenieerd bij het planologisch toezicht. Daarbij is in kaart gebracht 
welke instrumenten GS daarvoor hebben ingezet en hoe vaak zij dat deden. 
Daarna worden drie onderwerpen uit de ruimtelijke ordening beschreven: ruim-
telijke inpassing van de schaalvergroting van de agrarische sector, doorwerking 
van de EHS en Natura2000 in gemeentelijke bestemmingsplannen en duurzame 
ontwikkeling van bedrijventerrein. Tot slot volgen conclusies en aanbevelingen.

7 Amsterdam School of Real Estate, E. Buitelaar, A. Bregman, P. van Ree, F. de Zeeuw, Ervaringen met de 
doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, Paper 2014   09, oktober 2014.

8 Die doelstellingen zijn: 1. Lokaal wat kan, provinciaal wat moet; 2. Zo veel mogelijk proactief, zo min 
mogelijk reactief; 3. Scheiding van normstelling en visievorming.

9 De structuurvisies, inpassingsplannen en proactieve aanwijzingen komen niet aan de orde.
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Instrumenten van PS

De provincie heeft verschillende instrumenten om haar belangen in gemeen-
telijke ruimtelijke plannen te laten doorwerken. Naast juridische middelen (zie 
hierna) heeft zij ook bestuurlijke middelen: overleg, samenwerking, bestuurlijke 
afspraken (convenanten), stimuleringsprogramma’s/subsidies en kennisover-
dracht. De terminologie van de instrumenten is onder invloed van de invoering 
van de nieuwe Wro en van de voorgenomen invoering van de Omgevingswet 
niet eenduidig. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de planologische instrumenten 
waarover PS beschikken. Dit overzicht is niet uitputtend; alleen die instrumenten 
zijn vermeld die in dit onderzoek worden besproken. Het instrument projectbesluit 
wordt niet besproken omdat de provincies hiervan in de periode 2009–2014 
geen gebruik hebben gemaakt.10 De reden dat de provincies geen projectbesluiten 
nemen is dat dit dubbel werk oplevert omdat een projectbesluit nog altijd gevolgd 
moet worden door een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan).11

Tabel 2.1 Planologische instrumenten Provinciale Staten

Planologische instrumenten Provinciale Staten

Structuurvisie

Provinciale Verordening

Provinciaal inpassingsplan

2.1 Provinciaal belang

PS stellen de provinciale structuurvisie en de provinciale verordening vast. In 
de structuurvisie beschrijft de provincie de provinciale ruimtelijke belangen 
en doelen. Dit document is zelfbindend en bevat relatief open normen. De pro-
vinciale verordening bevat verbindende voorschriften in de vorm van gesloten 
normen. In de onderzoeksperiode 2009–2014 beschikten de drie provincies over 

10 De term projectbesluit heeft in verschillende contexten (WRO, Wro, Crisis en Herstelwet, Omgevingswet) 
verschillende betekenissen. De Rekenkamer gaat hier uit van de betekenis die het projectbesluit heeft 
in de periode 2009–2014, onder de Wro en wel voor de provincie. De provincie kan een projectbesluit 
nemen wanneer een gemeentelijk bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project 
niet toestaat, terwijl daar toch een provinciaal belang mee gediend is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn 
bij bouwprojecten die over een of meer gemeentegrenzen heen lopen, zoals de aanleg of omleiding van 
provinciale wegen. Door middel van een projectbesluit kunnen, vooruitlopend op een inpassingsplan, 
de provinciale projecten worden gerealiseerd. Een projectbesluit moet worden beschouwd als een 
anticipatieprocedure, als een fase voorafgaand aan het inpassingsplan. Een projectbesluit kan een 
gemeentelijk bestemmingsplan overrulen. De provincie kan bepalen dat het bestemmingsplan wordt 
aangepast aan het projectbesluit.

11 Zie o.a. de eerste ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening van het Planbureau voor de Leefomgeving 
van 2010.
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de volgende structuurvisies: Drenthe: Omgevingsvisie Drenthe 201012, Fryslân: 
Streekplan Fryslân 200713 en Groningen: Provinciaal Omgevingsplan 2009–2013.14 
In de provinciale verordening staan de regels waaraan bestemmingsplannen, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunnin-
gen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dienen te voldoen. De 
verordening bevat algemeen verbindende voorschriften die zich niet tot burgers 
richten maar tot bestuursorganen. Burgers kunnen bij de rechter wel een beroep 
doen op de naleving van de instructieregels door de gemeente. In de onderzoeks-
periode 2009–2014 beschikten de drie provincies over de volgende verordeningen: 
Drenthe: Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (2011, 2013, 2014)15, Fryslân: 
Verordening Romte Fryslân16 en Groningen: Omgevingsverordening Groningen (versie 
17 juni 2009)17.

De wetgever heeft niet aangegeven welke ruimtelijke aspecten wel of niet van 
provinciaal belang zijn. Het is aan het provinciebestuur om duidelijk te beschrijven 
welke kwaliteiten en onderwerpen zij van provinciaal belang acht. De provinciale 
belangen zijn vastgelegd in de provinciale structuurvisie18 en de provinciale ver-
ordening.19 

Wat is een provinciaal belang?
Het belangrijkste criterium dat naar voren komt uit uitspraken van de Raad van 
State20 en de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Wro, is 
dat het moet gaan om bovengemeentelijke aspecten. Dit criterium wordt door de 
Afdeling bestuursrechtspraak marginaal getoetst. Dat betekent dat een provincie 
niet snel te ver kan gaan in het benoemen van provinciale belangen. Toch bete-
kent dat niet dat de afbakening van provinciale belangen in alle gevallen logisch 
is of in lijn met de gedachte van de wet. De vraag blijft immers wat dan verstaan 
kan worden onder bovengemeentelijke aspecten. 

12 Provincie Drenthe, Omgevingsvisie Drenthe 2010, vastgesteld door PS op 2 juni 2010. In 2014 is de 
Omgevingsvisie geactualiseerd: Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 204, vastgesteld door PS op 
2 juli 2014.

13 Streekplan Fryslân 2007; Om de Kwaliteit fan de Romte, vastgesteld door PS op 13 december 2006. De 
provincie Fryslân heeft bij de invoering van de nieuwe Wro in 2008 op basis van het overgangsrecht het 
geldende Streekplan Fryslân 2007 de status van provinciale structuurvisie toegekend (Provincie Fryslân, 
Tussentijdse Evaluatie Streekplan Fryslân, Leeuwarden, 23 januari 2013). Bij de totstandkoming van het 
Streekplan was hiermee al rekening gehouden.

14 Provinciaal Omgevingsplan 2009–2013, vastgesteld door PS op 17 juni 2009, werkingsduur verlengd tot 
juli 2015.

15 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, 14 april 2011, geconsolideerde versie 6 juli 2013, geconso-
lideerde versie 1 oktober 2014). Vanaf de eerste vaststelling in 2004 tot aan de actualisatie in 2015 is de 
POV ongeveer 12 keer gewijzigd.

16 De Verordening Romte Fryslân is vastgesteld door PS op 15 juni 2011. Deze is per 1 augustus 2011 in 
werking getreden. Daarna zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. De meest recente versie is die, die 
op 25 juni 2014 door PS is vastgesteld. Daarna is de verordening partieel herzien op 18 februari 2015.

17 Daarna zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. De vigerende versie is de geconsolideerde versie 
van 1 oktober 2014.

18 De structuurvisie heeft een zelfbindende werking en is dus voor derden (zoals de gemeenten) vooral 
indicatief.

19 De provinciale verordening heeft een algemene, externe, derden-bindende werking.
20 Uitspraak van ABRvS 16 februari 2011, zaaknr. 201005138/1/R3.
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De Amsterdam School of Real Estate heeft dit uitgewerkt:
1. Iets is van bovengemeentelijk/provinciaal belang wanneer het door de wet-

gever aan een hoger bestuursniveau dan de gemeente is opgedragen. Het 
gaat dan om ruimtelijke objecten en inpassingen die direct samenhangen 
met wettelijke (medebewinds)taken van de provincie. Het gaat om ruimte-
vragende, wettelijke taken die een gemeentegrensoverschrijdende wer-
king (extern effect) hebben. Op basis van de Natuurwetgeving kan worden 
gedacht aan het Nationaal Natuur Netwerk (vroeger EHS) en de gebieden die 
zijn aangemeld als Natura2000. Ook kan worden gedacht aan de ruimtelijke 
inpassing van de provinciale wegen of het in acht nemen (en dus ook reser-
veren) van veiligheidszones bij het verlenen van Wabo-vergunningen voor 
industriële bedrijven met bijzondere risico’s.

2. Het bovengemeentelijke karakter kan ook betrekking hebben op het feit 
dat de collectieve voorziening zich fysiek uitstrekt over het territorium van 
meerdere gemeenten (bijv. een fietspad of buizenstraat).

3. De provincie kan gemeentelijk ruimtegebruik tot provinciaal belang rekenen 
wanneer er van dit ruimtegebruik bovengemeentelijke externe effecten uit-
gaan (bijv. de aanleg van een bedrijventerrein in een gemeente kan negatieve 
gevolgen hebben voor de bezetting van bedrijventerrein in buurgemeenten).

Tot slot is in het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate een citaat 
vermeld waarin gesteld wordt dat iets een provinciaal belang is “wanneer er ‘pro-
vinciaal belang’ op staat”21, met andere woorden: wanneer PS zelf van mening 
zijn dat zij erover gaan. Vanzelfsprekend is er in de praktijk wel toetsing van wat 
als provinciaal belang mag gelden, bijvoorbeeld door de Raad van State.

Voor een beperkt aantal bepalingen in provinciale verordeningen kan worden 
getwijfeld aan het bovengemeentelijke karakter, volgens de Amsterdam School 
of Real Estate. Als voorbeeld noemt zij de eisen die de provincie Groningen in 
de provinciale verordening stelt aan de hoogte van reclamemasten, ongeacht de 
locatie. Andere punten die genoemd worden, zijn: het verplichten van een toe-
lichting op alle bestemmingsplannen op het punt van ruimtelijke kwaliteit, het 
in beginsel uitsluiten van lokale bedrijvigheid en provinciale randvoorwaarden 
voor windturbines binnen de gehele provincie.

Provinciale belangen van Drenthe, Fryslân en Groningen
De provincie Drenthe stelt zogeheten ‘kernkwaliteiten’ centraal in de beschrijving van 
haar belangen. Enkele kernkwaliteiten zijn: rust, ruimte (openheid van het landschap), 
natuur, landschap, oorspronkelijkheid. Ook de provincie Fryslân noemt de verschei-
denheid en openheid van landschappen als provinciaal belang, evenals watersyste-
men, reliëf, verkaveling, waarden in de ondergrond en (de structuur van) nederzettin-
gen, dorpen en steden. De provincie Groningen deelt haar belangen in in vijf thema’s: 
ruimte, natuur en landschap, water, mobiliteit en milieu. Ook deze provincie noemt 
onder meer het beschermen van het landschap en van biodiversiteit als provinciaal 
belang, evenals energie, aantrekkelijk vestigingsklimaat en vitale landbouw.

21 De Amsterdam School of Real Estate stelt:  In de literatuur is wel opgemerkt dat een provinciaal belang 
een provinciaal belang is als er provinciaal belang op staat. Van Zundert (2012) heeft het over de niet 
inhoudelijke (aanzienlijk marginale) toets die de Afdeling bestuursrechtspraak wat dit betreft aanhoudt. 
Zie ook blz.6: De Afdeling beziet of de belangen zijn opgenomen in de provinciale verordening. Is dat het 
geval dan ziet de Afdeling geen reden te oordelen dat er geen sprake is van een provinciaal belang. 
Amsterdam School of Real Estate, E. Buitelaar, A. Bregman, P. van Ree, F. de Zeeuw, Ervaringen met de 
doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, Paper 2014   09, oktober 2014, blz.6.
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De Amsterdam School of Real Estate merkt op dat de belangen en normen van de 
provincies Drenthe en Fryslân geformuleerd zijn in een taal die open, abstract en 
beleidsmatig is.22 Dit kan een goede doorwerking en behartiging van de provin-
ciale belangen bemoeilijken en leiden tot vernietiging van een reactieve aanwij-
zing. De provincie Fryslân tekent hier echter bij aan dat deze verwachting voor-
alsnog niet is uitgekomen.

De onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Amsterdam 
School of Real Estate hebben de provinciale verordeningen23 geanalyseerd en  
per provincie in kaart gebracht welke ruimtelijke onderwerpen als provinciaal 
belang zijn benoemd. De provinciale belangen zijn uitgesplitst in deelonder- 
werpen en zo landelijk vergelijkbaar gemaakt. Volgens deze analyse heeft de  
provincie Drenthe in totaal 35 ruimtelijke onderwerpen expliciet benoemd, de 
provincie Fryslân 31 en de provicie Groningen 41. Daarmee heeft Drenthe een 
gemiddeld aantal onderwerpen benoemd, Fryslân minder dan gemiddeld en 
Groningen bovengemiddeld. Landelijk gezien neemt de provincie Groningen de 
eerste plaats in.24

Het blijkt dat in verreweg de meeste gevallen het achterliggende motief om iets 
te benoemen als provinciaal belang gebaseerd is op mogelijke grensoverschrij-
dende effecten (75%). Bij 17% van de onderwerpen betreft het de uitvoering van 
een wettelijke taak en bij slechts 8% is het achterliggende motief gestoeld op 
grensoverschrijdend ruimtebeslag. Opvallend is verder dat bij provincie Fryslân 
weinig onderwerpen zijn opgenomen die een relatie hebben met de uitvoering 
van een wettelijk taak. Zoals eerder opgemerkt komt dit wellicht doordat dat 
Fryslân, in tegenstelling tot Drenthe en Groningen, nog geen gebruik maakt van 
een geïntegreerde verordening (ruimte, water, milieu, ontgrondingen, wegen- 
en vaarwegen). 

Scheiding van normstelling en visievorming
Eén van de uitgangspunten van de Wro van 2008 is de scheiding van normstel-
ling en visievorming. Uit de ex-durante evaluatie Wro in 2011 is gebleken dat de 
scheiding tussen normstelling en visievorming in de praktijk niet altijd gemaakt 
wordt. Twee redenen hiervoor zijn de open en ruim geformuleerde normen en 
het feit dat indicatieve beleidsdocumenten soms een juridische binding krijgen 
doordat ernaar wordt verwezen in de verordening. De provincies Groningen en 
Fryslân staan de bouw van nieuwe woningen toe wanneer dit in overeenstem-
ming is met een gemeentelijke ‘woonvisie’ of ‘woonplan’ waarmee GS hebben 

22 In het rapport worden twee voorbeelden van een open normering genoemd uit de verordening van 
de provincie Fryslân en twee uit de verordening van de provincie Drenthe. Het gaat om ‘algemene 
ruimtelijke kwaliteitseisen’, bijvoorbeeld de eis Fryslân dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten bijdragen 
aan het behoud en de ontwikkeling van ‘kernkwaliteiten ’. Uit de provinciale verordening van de provincie 
Drenthe wordt genoemd:  zo weinig mogelijk negatieve gevolgen  (artikel 3.19) en  geen ontwikkelingen 
die de robuustheid van het systeem schaden  (artikel 3.18).

23 Voor de provincie Drenthe hebben zij zich gebaseerd op de provinciale Omgevingsverordening Drenthe, 
14 april 2011, geconsolideerde versie 6 juli 2013. Voor de provincie Fryslân hebben zij zich gebaseerd 
op de Verordening Romte Fryslân 2011 van 15 juni 2011. Voor de provincie Groningen hebben zij zich 
gebaseerd op de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009, 9 maart 2011, geconsolideerde 
versie 1 juni 2013. De Amsterdam School of Real Estate heeft deze documenten geraadpleegd in januari 
2014. Aanpassingen in de verordeningen na die tijd zijn door de Amsterdam School of Real Estate en 
door de Rekenkamer niet meegenomen in de analyse. 

24 Ter vergelijking: het aantal onderwerpen bij de overige provincies beweegt zich tussen de 21 (Gelderland) 
en 39 (Noord-Brabant).
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ingestemd. In de provincie Fryslân geldt dit ook voor nieuw bedrijventerrein.25 
De provincie Drenthe gaat nog verder; zij eist overeenstemming met de Omge-
vingsvisie op het punt van ‘kernkwaliteiten’. Daarnaast is overeenstemming ver-
eist met het Beleidskader Co-Vergisting (artikel 3.23), de woonvisie (artikel 3.25), 
de regionale werklocatievisie (artikel 3.26) en de geldende provinciale structuur- 
visies (artikel 3.40). Deze indicatieve beleidsdocumenten krijgen hierdoor 
rechtsgevolgen die ze niet behoren te hebben.

Volgens de Amsterdam School of Real Estate vervaagt de scheiding tussen beleid 
en normering ook naarmate de taal waarin de normen in de provinciale verorde-
ning zijn geschreven meer open, abstract en beleidsmatig is.

Doorkijk Omgevingswet
In het algemeen geven provinciale belangen die gestoeld zijn op de uitvoering 
van wettelijke taken en grensoverschrijdend ruimtebeslag weinig aanleiding tot dis-
cussie. Dit is niet altijd het geval bij provinciale  belangen die gebaseerd zijn op 
grensoverschrijdende effecten. In het kader van de invoering van de Omgevingswet, 
heeft de regering nog eens aangegeven26 dat de zorg voor de fysieke leefomge-
ving in de eerste plaats bij de gemeente ligt. De provincie heeft een rol waar het 
schaalniveau, de wens tot het bieden van een gelijk speelveld of beschermings-
niveau of de complexiteit van de materie daartoe aanleiding geven. De provincie 
kan daarbij niet slechts verwijzen naar een provinciaal belang of doelstelling die 
in een beleidsdocument benoemd zijn. De provincie moet motiveren waarom de 
inzet van een bevoegdheid die de vrije regelbevoegdheden van andere overheden 
beperkt in dat specifieke geval gerechtvaardigd is, gelet op het subsidiariteits-
beginsel ‘decentraal, tenzij’. Die motivering kan door de rechter worden getoetst. 
Bij verwijzing naar een beleidsdocument is de motivering alleen toereikend 
als dat document al een motivering bevat waarom de inzet van die betreffende 
normstellende bevoegdheid gerechtvaardigd is.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het feit dat de provincie op grond van doel-
matigheids- en doeltreffendheidsoverwegingen een onderwerp van zorg voor de 
fysieke leefomgeving naar zich toe trekt, een rol van andere bestuursorganen vaak 
niet uitsluit. Voor de gemeente bestaat vaak ruimte om, binnen bepaalde grenzen, 
lokaal maatwerk te bieden of een uitvoerende rol te spelen. Ook het beginsel van 
proportionaliteit speelt immers een rol. Samengevat moet de provincie motive-
ren waarom het doelmatig en doeltreffend is om de betreffende bevoegdheid op 
provinciaal niveau uit te oefenen en daarnaast motiveren waarom het gemeente-
bestuur dat niet doelmatig en doeltreffend zou kunnen doen.27 

25 artikel 4.1.1 en 5.1.1 Verordening Romte Fryslân 2011.
26 Eerste Kamer der Staten Generaal, Memorie van Antwoord, 17 december 2015 ‘Regels over het beschermen 

en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)  .
27 Eerste Kamer der Staten Generaal, Memorie van Antwoord, 17 december 2015 Regels over het beschermen 

en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet), blz. 7–8 en blz.22.
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2.2  Provinciaal Inpassingsplan

PS hebben de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor het grond-
gebied van de gemeente. Dit wordt een inpassingsplan genoemd. Wanneer een 
inpassingsplan wordt vastgesteld, is de gemeenteraad niet langer bevoegd zelf 
een bestemmingsplan vast te stellen voor dit gebied. Een inpassingsplan heeft 
namelijk dezelfde juridische status als een bestemmingsplan en heeft recht-
streekse doorwerking. Aanvankelijk vertoonden de provincies enige schroom 
om dit instrument toe te passen. Inmiddels is dat niet meer het geval en wordt dit 
instrument vaker gebruikt.28 Het inpassingsplan blijkt in sommige gevallen juist 
een efficiënt middel te zijn dat ook gemeenten organisatorische, efficiency- en 
praktische voordelen biedt. De drie noordelijke provincies hebben in de periode 
2009–2014 in totaal  vier inpassingsplannen vastgesteld (zie tabel 2.2).

Tabel 2.2 Het aantal inpassingsplannen dat door de drie noordelijke provincies in de periode 2009–2014 is vastgesteld.

Aspect 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Drenthe 0 0 0 0 0 0 0

Fryslân 0 1 1 0 0 0 2

Groningen 0 0 1 0 1 0 2

Provincie Drenthe
De provincie Drenthe wilde aanvankelijk geen gebruik maken van dit instru-
ment. Later heeft zij zich op het standpunt gesteld dat het inpassingsplan toch 
van dienst kan zijn bij zowel kaderstelling als ontwikkeling.29 In 2015 heeft de 
provincie Drenthe een provinciaal inpassingsplan in procedure gebracht voor de 
waterhuishouding ten zuiden van het natuurgebied Bargerveen. Dit deed de pro-
vincie in samenwerking met de gemeente Emmen en het waterschap. Bij deze 
beslissing hebben vooral natuurbelangen, waterbelangen en belangen van land-
bouw en landschap een rol gespeeld.

Provincie Fryslân
PS van Fryslân hebben een inpassingsplan vastgesteld voor de aanleg van de  
Centrale As. Het betreft hier een wettelijke taak van de provincie: de zorg voor een 
adequate wegenstructuur. Door als provincie het burgerbindende plan in procedure 
te brengen worden de verhoudingen duidelijker en hoeft de provincie geen beroep 
te doen op de betrokken gemeenten om het tracé in de bestemmingsplannen bui-
tengebied te reserveren. Daarnaast hebben PS van Fryslân een inpassingsplan vast-
gesteld voor de verdubbeling van de N381. In dit inpassingsplan wordt behalve aan 
infrastructurele waarden ook aandacht gegeven aan natuurbescherming, natuur-
compensatie en aspecten van beheersing van geluidhinder. Tot slot is er een Provin-
ciaal Inpassingsplan in ontwerp (29 mei 2015) voor de Vismigratierivier Afsluitdijk.

28 Planbureau voor de Leefomgeving, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage, 
Den Haag 2012, blz.11.

29 In de tweede ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening van het Planbureau voor de Leefomgeving 
van 2012 is hier melding van gemaakt. Verwezen is naar de Startnotitie Realisatie Omgevingsvisie 
Drenthe van december 2010 (blz. 77).
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Provincie Groningen
In 2011 hebben PS Groningen een inpassingsplan vastgesteld waarmee de omlei-
ding van de provinciale weg N355 bij Noordhorn-Zuidhorn ruimtelijk werd moge-
lijk gemaakt. Het jaar daarop is dit plan nog op een onderdeel aangepast. Ook het 
tweede provinciale inpassingsplan (vastgesteld in 2013) had betrekking op het 
oplossen van een knelpunt in een provinciale weg, de N361. Een onoverzichtelijke 
situatie tussen Mensingeweer en Ranum is door middel van een aantal ingrepen 
veiliger gemaakt. De verwachting is dat in 2016 meer inpassingsplannen worden 
vastgesteld, o.a. voor de begrenzing van nieuwe natuur bij Westbroek (EHS) en 
voor uitbreiding van een rangeertrein bij Haren.

Concluderend kan worden gesteld dat een provinciaal inpassingsplan in alle drie 
Noordelijke provincies  inmiddels een geaccepteerd instrument is. In de hier- 
boven beschreven gevallen was sprake van nauwe samenwerking met de gemeen-
ten. Gemeenten stellen er prijs op dat de provincie haar verantwoordelijkheid 
neemt wanneer er ten behoeve van een provinciaal belang een provinciaal inpas-
singsplan wordt opgesteld. Bijzonder zijn de niet–gemeente-grens-overschrij-
dende inpassingsplannen voor Natuur-bij-Westbroek-Hoogezand en voor het 
natte-weidelandschap ten zuiden van de Bargerveen in de gemeente Emmen.



Instrumenten van GS

3
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Instrumenten van GS

GS onderhouden het contact met gemeentebesturen. Deze hebben bevoegdheden 
bij de voorbereiding van bestemmingsplannen en het verlenen van omgevings-
vergunningen. De gemeentebesturen beslissen in eerste instantie over de ruimte- 
lijke initiatieven en projecten van burgers en bedrijven. Het bestuurlijk overleg 
tussen provincie en gemeenten kan worden aangeduid als het planologisch toe-
zicht. De overheden spreken elkaar aan op basis van gelijkwaardigheid. Echter, 
als de bestuurslagen er onderling niet uitkomen, beschikt de provincie over ver-
ticaal werkende instrumenten, zoals de reactieve aanwijzing.

Tabel 3.1 Planologische instrumenten Gedeputeerde Staten

Planologische instrumenten Gedeputeerde Staten

Formeel overleg

Zienswijze

Reactieve aanwijzing

Beroep

(Bestuurlijke afspraken/Convenanten)

3.1  Formeel overleg

De drie provinciebesturen hechten veel waarde aan het vooroverleg met gemeen-
ten. Zij gaan alle uit van een goede samenwerking met de gemeenten op basis van 
wederzijds vertrouwen. In de provincies Fryslân en Groningen was het aanvanke-
lijk bij de gemeenten nog niet duidelijk wat de ruimtelijke belangen waren waar-
voor de provincie meer in het bijzonder zou opkomen. Ook maakten gemeenten 
nog onvoldoende gebruik van het formele overleg. Zodoende hebben de provin-
cies in het begin meer zienswijzen uitgebracht dan later. Dit duidt er op dat het 
informele en formele vooroverleg steeds beter hun functie vervullen.

Het proces van afweging van ruimtelijke belangen in informeel ambtelijk overleg 
is voor Statenleden, ondernemers en burgers minder waarneembaar dan wan-
neer op formele wijze zienswijzen worden ingediend of  aanwijzingen worden 
gegeven. Immers, bij zienswijzen, reactieve aanwijzingen en inpassingsplannen 
gaat het om openbare documenten die behalve door raadsleden ook toegankelijk 
zijn voor burgers (reactieve aanwijzingen worden gepubliceerd op www.ruimtelij-
keplannen.nl). Het besloten karakter van het overleg heeft voordelen – men kan 
gemakkelijker terugkomen op eerder ingenomen standpunten – maar het proces 
is voor anderen minder toegankelijk. Van het formele overleg ex artikel 3.1.6 Bro 
zijn de schriftelijke adviezen van GS wel openbaar.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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3.2  Zienswijze

Bij het uitbrengen van een zienswijze is het van belang dat de provincie duide-
lijk aangeeft op grond van welk provinciaal belang zij kanttekeningen plaatst bij 
de gemeentelijke planvoornemens. In sommige zienswijzen wordt één provin-
ciaal belang aangevoerd, maar in de meeste zienswijzen worden meerdere pro-
vinciale belangen genoemd als reden om niet in te stemmen met gemeentelijke 
voornemens. Hieronder wordt nader ingegaan op de ruimtelijke onderwerpen 
waarop de zienswijzen van de drie provincies betrekking hadden in de periode 
2009–2014.

Opgemerkt moet worden dat het aantal zienswijzen dat een provincie uitbrengt 
geen directe weerspiegeling is van het belang dat een provincie hecht aan dat 
specifieke deelterrein. Zo merkt de provincie Fryslân op dat het feit dat meer 
zienswijzen worden ingediend op het ene (deel)belang dan op het andere, niet 
zozeer voortvloeit uit het belang zelf, maar veeleer duidt op de mate waarin een 
gemeente dat belang al dan niet in het oog houdt.30 Het aantal zienswijzen wordt 
bijvoorbeeld mede beïnvloed door het aantal bestemmingsplannen dat de pro-
vincie in dat jaar heeft moeten beoordelen en het aantal gemeenten dat een pro-
vincie heeft. Ook de verplichte actualisatie van bestemmingsplannen in 2013 is 
een factor die meespeelt. Tevens speelt het vooroverleg een belangrijke rol; hierin 
worden veel potentiële strijdigheden van het ontwerp-bestemmingsplan met het 
provinciale beleid afgevangen. Zienswijzen duiden niet zondermeer op conflicten 
tussen provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid, maar betreffen regelmatig 
ook technische reparaties. Daarnaast zijn er relatief veel zienswijzen die gemeen-
ten erop wijzen dat zij in hun plannen voorgenomen ontwikkelingen of wijzi-
gingen onvoldoende hebben gemotiveerd. Het betreft onder andere bedrijven- 
terreinplannen, woonplannen en landschappelijke inpassing van agrarische 
bouwblokken. Slechts in enkele gevallen is er sprake van verschil van inzicht tus-
sen provincie en gemeente. Is dat het geval dan zou dat zou kunnen leiden tot een 
reactieve aanwijzing of het instellen van beroep. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal zienswijzen dat in de peri-
ode 2009–2014 is ingediend, afgezet tegen het aantal ruimtelijke plannen (ont-
werp) dat door gemeenten aan de provincie ter beoordeling is voorgelegd. Dit 
geeft een indicatie van hoe vaak de provincie het nodig heeft gevonden om na het 
afstemmingsoverleg nog corrigerend op te treden. De Rekenkamer heeft hierbij 
onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant ontwerp bestemmingsplannen en 
aan de andere kant ontwerp projectbesluiten en omgevingsvergunningen. Bij 
projectbesluiten en omgevingsvergunningen betreffen zienswijzen veelal lokale 
afwijkingen van het vigerende bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen en zienswijzen
Aan provincie Drenthe zijn in de periode 2009–2014 in totaal 458 ontwerp bestem-
mingsplannen ter beoordeling voorgelegd. Dit heeft geleid tot 17 zienswijzen. Dit 
houdt in dat gemiddeld bij 4% van de ontwerp bestemmingsplannen een ziens-
wijze is ingediend (zie tabel 3.2). Anders gezegd, bij 96% van de voorgelegde 
plannen heeft de provincie het niet nodig gevonden om richting gemeenteraad 
corrigerend op te treden. 

30 Schriftelijke reactie van de provincie Fryslân, 10 december 2015.
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Tabel 3.2 Aantal ontwerp bestemmingsplannen dat in de periode 2009–2014 aan de drie noordelijke provincies ter beoordeling is 

voorgelegd vergeleken met het aantal ingediende zienswijzen.

Drenthe Fryslân Groningen

Aantal ontwerp bestemmingsplannen 458 859 519

Aantal zienswijzen 17 133 102

Percentage zienswijzen/plan 4% 15% 20%

De Friese gemeenten hebben in de betreffende periode in totaal 859 ontwerp 
bestemmingsplannen ter beoordeling aan de provincie voorgelegd. Dit heeft 
geleid tot in totaal 133 zienswijzen. Gemiddeld genomen heeft de provincie bij 
15% van de ontwerp bestemmingsplannen een zienswijze ingediend. Dit houdt 
in dat de provincie bij 85% van de plannen het niet nodig heeft gevonden om  
corrigerend op te treden. 

De provincie Groningen heeft in de betreffende periode 102 zienswijzen inge-
diend op in totaal 519 ontwerp bestemmingsplannen (inclusief wijzigings- en 
uitwerkingsplannen). Gemiddeld genomen is bij 20% van de ontwerp bestem-
mingsplannen een zienswijze ingediend. Dit houdt in dat de provincie bij 80% 
van de plannen van mening was dat de doorwerking van de provinciale ruimte-
lijke belangen goed was geregeld in het bestuurlijk overleg met het gemeentebe-
stuur. 

Omgevingsvergunningen en zienswijzen
Na invoering van de Wabo in 2010 heeft de omgevingsvergunning het project-
besluit zoals opgenomen in de WRO vervangen. Voor de eenvoud wordt in het 
vervolg alleen gesproken over het aantal omgevingsvergunningen. Dat is dus 
inclusief het aantal projectbesluiten.

Aan provincie Drenthe zijn in de periode 2009–2014 door de gemeenten in totaal 
12 omgevingsvergunningen voorgelegd. Dit heeft geleid tot 4 zienswijzen. Vergele-
ken met de provincies Fryslân en Groningen is het aantal omgevingsvergunningen 
opvallend gering. Percentueel gezien is het aantal van 4 zienswijzen op 12 omge-
vingsvergunningen juist aanzienlijk. De provincie Drenthe heeft aangegeven dat 
deze aantallen de komende jaren zullen veranderen. In 2015 zijn namelijk 39 ont-
werp omgevingsvergunningen ter beoordeling voorgelegd aan de provincie. 

Tabel 3.3 Aantal ontwerp  omgevingsvergunningen dat door gemeenten in de periode 2009–2014 aan de drie noordelijke provincies 

is voorgelegd vergeleken met het aantal ingediende zienswijzen.

Drenthe Fryslân Groningen

Aantal ontwerp omgevingsvergunning 12 464 177

Aantal zienswijzen 4 28 6

Percentage zienswijzen/plan 39% 7% 3%
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De Friese gemeenten hebben in de betreffende periode in totaal 464 ontwerp omge-
vingsvergunningen aan de provincie voorgelegd. Dit heeft geleid tot 28 zienswijzen. 
Gemiddeld genomen heeft de provincie bij 7% van de ontwerp omgevingsvergun-
ningen een zienswijze ingediend. 

Aan de provincie Groningen zijn in 2009–2014 177 ontwerp omgevingsvergun-
ningen voorgelegd. Dit heeft geleid tot 6 zienswijzen. Gemiddeld genomen heeft 
de provincie bij slechts 3% van de ontwerp vergunningen een zienswijze ingediend. 
Dit wijst erop dat de Groningse gemeenten in de ogen van de provincie bij het  
verlenen van omgevingsvergunningen voldoende rekening houden met de provin-
ciale belangen.

Na de invoering van de Wabo in 2010 is het aantal verleende omgevingsvergun-
ningen in de periode tot 2015 sterk toegenomen. Voor provincie Fryslân is in 
figuur 3.1 het verloop van het aantal ontwerp omgevingsvergunningen vergele-
ken met het aantal ontwerp bestemmingsplannen dat aan de provincie is voorge-
legd. Vanaf 2013 is het aantal  voorgelegde omgevingsvergunningen zelfs meer 
dan het aantal ontwerp bestemmingsplannen. Dit wijst erop dat kleine, lokale 
planologische ontwikkelingen door gemeenten steeds vaker geregeld worden via 
een omgevingsvergunning en dat de omgevingsvergunning daarmee de rol van 
het vrijstellingsbesluit van de oude WRO (artikel 19 procedure) heeft overgenomen.

Figuur 3.1 Aantal ontwerp bestemmingsplannen vergeleken met het aantal ontwerp omgevingsvergunningen dat in de periode 

2009–2014 aan de provincie Fryslân is voorgelegd. 
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De Rekenkamer constateert dat de drie Noordelijke provincies erin zijn geslaagd 
om in de periode 2009–2014 via het afstemmingsoverleg over ruimtelijke plan-
nen het aantal zienswijzen beperkt te houden. Vooral provincie Drenthe dient 
verhoudingsgewijs weinig zienswijzen in wat erop wijst dat in het afstemmings-
overleg veel zaken kunnen worden afgehandeld. De provincies hebben aan-
gegeven dat zij tevreden zijn over de manier waarop het afstemmingsoverleg 
thans met gemeenten verloopt. De Rekenkamer merkt op dat een nadeel van de 
gevolgde werkwijze is dat het voor buitenstaanders weinig zichtbaar is hoe over-
heden in het bestuurlijk overleg onderling tot overeenstemming komen over de 
inhoud van ruimtelijke plannen. 
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Provinciale belangen in zienswijzen
De Rekenkamer heeft op basis van de inhoud van de ingediende zienswijzen 
nagegaan welke provinciale belangen aan de orde worden gesteld en waarom 
de provincie in deze gevallen corrigerend optreedt. Het blijkt dat in veel ziens-
wijzen meerdere belangen worden genoemd. Provincie Drenthe heeft in de peri-
ode 2009–2014 in totaal 21 zienswijzen ingediend waarin 42 belangen aan bod 
komen. Provincie Fryslân heeft 161 zienswijzen ingediend waarin 255 belangen 
zijn genoemd en bij provincie Groningen zijn 314 belangen aan de orde gekomen 
in 108 zienswijzen. In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de belangen die rela-
tief vaak zijn genoemd. Deze belangen hebben betrekking op de thema’s land-
schap, landbouw, natuur en wonen. Hieronder is kort toegelicht wat volgens de 
provincie niet goed of onvoldoende is geregeld in de ruimtelijke plannen van de 
gemeenten.

Tabel 3.4 Provinciale belangen die relatief vaak zijn genoemd in de ingediende zienswijzen door de drie Noordelijke provincies 

(periode 2009–2014). 

Provinciaal belang Drenthe Fryslân Groningen

Landschap

landschap: inpassing, bescherming waarden 5 46 44

archeologie: bescherming waarden 8 34 0

overig 5 6 1

Subtotaal 18 (43%) 86 (34%) 45 (14%)

Landbouw

bouwblok: concentratie, uitbreiding 2 18 42

intensieve veehouderij: nieuw, uitbreiding 8 0 17

overig 0 2 27

Subtotaal 10 (24%) 20 (8%) 86 (27%)

Natuur

Natuur Netwerk Nederland (NNN) 0 18 6

bescherming natuur buiten NNN 5 3 0

bescherming weidevogelgebieden 0 13 6

overig 1 0 0

Subtotaal 6 (14%) 34 (13%) 12 (4%)
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Wonen

woningbouwplannen 1 30 31

herbestemming agrarische gebouwen 1 12 33

overig 0 0 6

Subtotaal 2 (5%) 42 (16%) 70 (22%)

Overig

Subtotaal 6 (14%) 73 (29%) 101 (33%)

Totaal 42 (100%) 255 (100%) 314 (100%)

Wat betreft het thema landschap hebben de provincies Drenthe en Fryslân rela-
tief vaak opgemerkt dat gemeenten onvoldoende motiveren hoe de landschap-
pelijke inpassing van voorgenomen nieuwbouw of uitbreidingsplannen is gere-
geld. Bij deze twee provincies is ook de bescherming van archeologische waarden 
een belangrijk aandachtspunt. In deze gevallen hebben gemeenten veelal niet of 
onvoldoende aangegeven hoe het onderzoek naar en de bescherming van even-
tueel voorkomende archeologische waarden is geborgd. Bij Groningen speelt 
vooral dat gemeenten niet goed hebben aangegeven hoe de bescherming van 
waardevolle landschappelijke elementen is geregeld.  

Bij het thema landbouw is de omvang en de landschappelijke inpassing van 
agrarische bouwblokken een regelmatig terugkerend onderwerp van aandacht. 
Vooral bij relatief grotere bouwblokken vinden de provincies het van belang dat 
de inrichting van het agrarische bouwblok past binnen het betreffende landschap 
(zie ook hoofdstuk 4). Ook de uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve vee-
houderijen krijgen in Groningen en Drenthe de nodige aandacht. Het beleid van 
de noordelijke provincies is er namelijk op gericht om verplaatsing van inten-
sieve veebedrijven vanuit het zuiden naar het noorden te voorkomen. De provin-
cies zien er scherp op toe dat gemeenten deze beleidslijn volgen.

Bij natuur gaat het niet alleen over de correcte weergave van de begrenzing van 
het Natuurnetwerk Nederland (voormalige EHS) in bestemmingsplannen, maar 
in enkele gevallen ook over de manier waarop natuurcompensatie is geregeld 
voor activiteiten die van invloed zijn op het Natuurnetwerk. Provincie Drenthe 
hecht ook veel waarde aan de bescherming van kleinere natuurelementen bui-
ten het Natuurnetwerk en in Fryslân en Groningen speelt ook nadrukkelijk de 
bescherming van weidevogelgebieden. 

Voor het thema wonen wijzen provincies gemeenten er regelmatig op dat de 
gemeenten onvoldoende hebben aangegeven of woningbouwplannen in lijn zijn 
met gemeentelijke woonvisies en woningbouwplannen. In veel gevallen komt 
ook het herbestemmen van agrarische bebouwing aan de orde.
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3.3  Reactieve aanwijzing/beroep

GS moeten bij het geven van een reactieve aanwijzing aannemelijk maken dat 
sprake is van een provinciaal belang, dat er een noodzaak is om een reactieve aan-
wijzing te geven om dit belang te behartigen en ook waarom de behartiging van 
dit provinciale belang niet met andere Wro-bevoegdheden zoals overleg of het 
inbrengen van zienswijzen kon worden bewerkstelligd. Op zich kan een belang 
dat alleen is genoemd in de structuurvisie en niet juridisch is verankerd in de pro-
vinciale verordening wel worden aangevoerd, maar dan moet op dit punt sprake 
zijn van een bestendig beleid.

De drie Noordelijke provincies hebben in de periode 2009–2014 in totaal 12 reac-
tieve aanwijzingen gegeven, waarvan er drie tussentijds zijn ingetrokken. De pro-
vincie Groningen heeft daarnaast 18 keer beroep ingesteld tegen een vastgesteld 
bestemmingsplan, waarbij in 8 gevallen het beroep is ingetrokken voordat de 
bestuursrechter uitspraak heeft gedaan (zie tabel 3.5).

Tabel 3.5 Aantal reactieve aanwijzingen dat de drie noordelijke provincies hebben gegeven in de periode 2009–2014. Ook het aan-

tal keren dat beroep is ingesteld is vermeld. Het getal tussen haakjes betreft het aantal keer dat een reactieve aanwijzing of beroep 

(deels) weer is ingetrokken.

Drenthe Fryslân Groningen

Aantal reactieve aanwijzingen 2 (1) 4 (1) 6 (1)

Aantal keren beroep 0 0 18 (8)

Provincie Drenthe
In de beschouwde periode hebben GS Drenthe twee maal gebruik gemaakt van 
de bevoegdheid een reactieve aanwijzing te geven. Bij de eerste gelegenheid in 
2014 wilde de provincie Drenthe voorkomen dat de uitbreiding van een inten-
sieve, niet-grondgebonden neventak van een grondgebonden akkerbouwbedrijf 
in een beschermd beekdallandschap een te groot beslag zou leggen op de ontwik-
kelruimte voor andere agrariërs en zou leiden tot aantasting van zowel recre-
atieve, archeologische als natuurwaarden. Bovendien was het plan in strijd met 
de toegestane omvang van het bouwblok. In het persbericht31 is vermeld dat GS 
destijds op basis van de Omgevingsvisie bezwaar hadden tegen de gemeentelijke 
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het agrarische bedrijf. De reden 
voor de reactieve aanwijzing was dat de gemeente niet voldoende had gemo-
tiveerd hoe de te vergunnen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van 
het nationaal landschap Drentsche Aa.

In november 2015 hebben GS deze reactieve aanwijzing ingetrokken op verzoek 
van de gemeente Aa en Hunze. Hierdoor kan de gemeente het bedrijf een omge-
vingsvergunning geven om twee pluimveestallen bij te bouwen. Het nieuwe col-
lege van GS wil de kernwaarde bedrijvigheid meer gewicht geven. In de verga-
dering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 25 november 2015 zijn hier 

31 http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@117236/provincie-trekt/

http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@117236/provincie-trekt/
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door GroenLinks vragen over gesteld aan de Gedeputeerde.32 GroenLinks was 
van mening dat GS door te stellen dat de kernwaarde bedrijvigheid een zwaarder 
stempel krijgt, vooruitlopen op een discussie die nog gevoerd moet worden in de 
Staten. Bij de behandeling van de actualisatie van de provinciale verdening werd 
immers aangegeven dat die actualisatie geen beleidsmatige wijzigingen met 
zich mee bracht, aldus de fractie. De Gedeputeerde heeft geantwoord dat er niet 
vooruitgelopen wordt op de discussie, gelet op het collegeakkoord. In dit akkoord 
– wat in april 2015 is vastgesteld door Provinciale Staten – wordt aangegeven dat 
het college in deze Statenperiode meer ruimte wil bieden aan bedrijvigheid. Het 
intrekken van de reactieve aanwijzing past volgens de Gedeputeerde binnen de 
interpretatie van de provinciale verordening. 

Met de tweede reactieve aanwijzing in 2015 heeft de provincie Drenthe verhin-
derd dat een composteerinstallatie die tijdelijk toegestaan was, permanent zou 
worden toegestaan. De provincie wijst er daarbij op dat er voor deze installatie 
passend bedrijventerrein in de nabije omgeving beschikbaar is. De provincie 
heeft deze reactieve aanwijzing gegeven ter bescherming van landschappelijke 
kwaliteiten. 

Provincie Fryslân
In 2009–2014 hebben GS van Fryslân vier maal een reactieve aanwijzing gegeven. 
Eén daarvan hebben zij later ingetrokken. Dit betrof een reactieve aanwijzing 
tegen het bestemmingsplan Burgum, Park 2013. In dit bestemmingsplan werd 
volgens de provincie niet duidelijk op welke wijze de archeologische waarden ter 
plaatse van een pingoruïne  beschermd werden. De gemeente heeft inmiddels 
echter onderzoek laten doen en een boring in de pingoruïne laten uitvoeren.33

Daarnaast betrof één van de vier reactieve aanwijzingen de geclusterde opstelling 
van windturbines.34 De raad van de betreffende gemeente wilde het mogelijk 
maken dat bestaande windturbines zouden kunnen worden vervangen door veel 
grotere en modernere windturbines. De provincie Fryslân wil voorkomen dat 
windturbines als willekeurig strooigoed in de openbare ruimte staan en streeft 
naar een geclusterde opstelling van de turbines. In een beroep bij de Raad van 
State tegen deze provinciale zienswijze werd de betreffende gemeente in het 
ongelijk gesteld.

Een tweede aanwijzing inzake een windturbine had betrekking op de beoogde toe-
voeging van één extra turbine bij een bestaand cluster (Harlingen). De initiatief- 
nemer is bij de Raad van State in het ongelijk gesteld.

Een laatste reactieve aanwijzing die GS van Fryslân in 2014 hebben afgegeven 
betrof de bescherming van het belang ‘beheerste woningbouw’. De betreffende 
gemeenteraad had voor het betreffende kerndorp een grotere uitbreiding voorzien 

32 https://www.drentsparlement.nl/actueel/rondvraag_groenlinks___intrekken_reactieve_aanwijzing_/ 
en https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2015/ 
25-november/13:00

33 Brief van GS van Fryslân aan het College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Tytsjerk-
steradiel d.d. 16 december 2014.

34 De reactieve aanwijzingen betroffen één zienswijze tegen een bestemmingsplan waarin de raad van 
Leeuwarderadeel een algehele regeling voor windturbines had verruimd en één zienswijze tegen de 
toevoeging van een turbine aan een bestaand park in Harlingen (tevens reactieve aanwijzing).

https://www.drentsparlement.nl/actueel/rondvraag_groenlinks___intrekken_reactieve_aanwijzing_/


28PROVINCIAAL RUIMTELIJK BELEID: INSTRUMENTEN EN DOORWERKING

dan het provinciebestuur verdedigbaar achtte op grond van de ingeschatte vraag 
naar woningen.

Dat de provincie Fryslân in een periode van zeven jaar vier keer een reactieve 
aanwijzing heeft afgegeven is in vergelijking met de andere elf provincies niet 
uitzonderlijk. Met dit aantal is de provincie Fryslân een middenmoter.35

Provincie Groningen
Alleen in de eerste twee jaren (2009, 2010) hebben GS van Groningen gebruik 
gemaakt van de bevoegdheid een reactieve aanwijzing te geven, na eerst een 
zienswijze te hebben ingediend. In de beschouwde periode hebben GS van Gro-
ningen zes maal een reactieve aanwijzing gegeven.

In 2009 werden twee reactieve aanwijzingen gegeven. De eerste had betrekking 
op de hoogte van reclamemasten op een bedrijventerrein in de stad Groningen. 
De tweede aanwijzing had betrekking op een vastgesteld bestemmingsplan bui-
tengebied en betrof de nieuwvestiging van agrarische bedrijven en de toelaat-
baarheid van intensieve veehouderij. Tegen beide aanwijzingen werd door de 
betrokken gemeentebesturen beroep ingesteld. De rechter heeft hen in het gelijk 
gesteld.

In 2010 heeft de provincie vier reactieve aanwijzingen gegeven die betrekking 
hadden op vier bestemmingsplannen buitengebied van de vier gemeenten in het 
Westerkwartier. De provincie plaatste onder meer opmerkingen bij de toelaat-
baarheid van bepaalde (bedrijfs)bestemmingen van de vrijkomende agrarische 
gebouwen in dit buitengebied en de mogelijkheden voor woningbouw in dit bui-
tengebied. Verder werden normen opgelegd met betrekking tot de concentratie 
van agrarische gebouwen op het bouwblok.

reactieve aanwijzing als instrument
Van de vier reactieve aanwijzingen van de provincie Fryslân zijn er twee via de 
rechter aangevochten, zij het zonder succes. Van de zes reactieve aanwijzingen 
van de provincie Groningen, worden er twee aangevochten, met succes. Daar-
naast trekken de provincies soms reactieve aanwijzingen in: zowel Drenthe en 
Fryslân als Groningen hebben elk één reactieve aanwijzing ingetrokken.

Beroep
De provincie Groningen heeft aan de onderzoekers van de Amsterdam School of 
Real Estate maar ook  in een interview met de Rekenkamer36 aangegeven dat zij in 
de praktijk de voorkeur geeft aan ‘beroep’ in plaats van ‘reactieve aanwijzing’. In 
vergelijking met de andere 11 provincies maakt de provincie Groningen relatief 
vaak gebruik van het recht om in beroep te gaan tegen een door de raad vast-
gesteld gemeentelijk bestemmingsplan. De provincie Groningen deed dat in de 
beschouwde periode 19 keer. Alleen de provincie Noord-Brabant maakte vaker 
gebruik van dit recht te appelleren. De provincie Drenthe en Fryslân hebben in de 
beschouwde periode geen gebruik gemaakt van dit recht.

35 Zie: Ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, blz. 13, figuur 2.
36  Interview d.d. 29 juli 2015
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Het instellen van een beroep biedt volgens de provincie Groningen voordelen:
 — het geven van een reactieve aanwijzing is bewerkelijk en kost veel tijd: bin-

nen zes weken na vaststelling van een bestemmingsplan moet een reactieve 
aanwijzing klaar zijn, de motiveringsplicht voor een reactieve aanwijzing is 
zwaarder dan voor een beroep, de aanwijzing moet meteen worden gedigita-
liseerd en geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl;

 — de proceskosten van een ingesteld beroep kunnen worden verhaald op de 
gemeente als de provincie in het gelijk wordt gesteld. Als een beroep onge-
grond verklaard wordt, kost dat de provincie ongeveer € 220 (o.a. griffierechten);

 — een beroep kan gemakkelijk en goedkoop worden ingetrokken wanneer de 
gemeente het planologische besluit toch in lijn brengt met de wens van de 
provincie;

 — als de reactieve aanwijzing niet slaagt, moet alsnog een beroep worden inge-
steld. In het verleden is het meerdere malen gebeurd dat reactieve aanwijzingen 
van de provincie Groningen met succes door de gemeente bij de Raad van 
State zijn aangevochten.

De redenen die andere provincies aanvoeren voor hun voorkeur voor het geven 
van een reactieve aanwijzing boven het instellen van een beroep zijn:

 — het duurt lang (al gauw een kalenderjaar) voordat in een beroepszaak uit-
spraak wordt gedaan;

 — het oordeel dat in de reactieve aanwijzing is vervat, wordt meteen duidelijk 
voor de burger via www.ruimtelijkeplannen.nl;

 — bij een reactieve aanwijzing ligt de bewijslast bij de gemeente.

In het proefschrift Interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening (2015)37 betoogt 
Dr. Kegge dat er principiële bezwaren kleven aan het beroep ter vervanging van 
de reactieve aanwijzing. Het meest principiële bezwaar is dat beroep bij de rech-
ter naar zijn aard niet gelijk is te stellen met een interbestuurlijk toezichtsinstru-
ment. Beroep op de onafhankelijke rechter bij een interbestuurlijk geschil moet 
immers het sluitstuk van de procedure zijn en de rechter dient het interbestuur-
lijke geschil zo definitief mogelijk te beslechten. Interbestuurlijk toezicht houdt 
echter in dat bij interbestuurlijke geschillen in beginsel eerst de beschikbare toe-
zichtsinstrumenten moeten worden ingezet.

Een ander bezwaar is dat bij beroep in plaats van reactieve aanwijzing niet het 
besluit van het toezichthoudende bestuursorgaan voorligt bij de rechter, maar 
het plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. GS zijn dan geen verweerder, 
maar appellant. Het verschil is dat bij beroep tegen een reactieve aanwijzing wordt 
beoordeeld of GS die aanwijzing in redelijkheid gegeven hebben en bij beroep 
van GS tegen een gemeente wordt beoordeeld of de raad de algemene regels in 
acht heeft genomen en de beoordelingsvrijheid in redelijkheid heeft ingevuld.

Een praktisch bezwaar is dat het aantal interbestuurlijke beroepsprocedures zal 
toenemen wanneer de provincie kiest voor beroep in plaats van de reactieve aan-
wijzing. Dit brengt het risico van oplopende doorlooptijden bij de bestuursrech-
ter met zich mee, terwijl de Wro van 2008 en de latere Crisis en Herstelwet juist 
tot doel hadden procedures te verkorten.

37 R. Kegge, Interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening; Een juridisch onderzoek naar het nut en de 
noodzaak van de reactieve aanwijzing als toezichtsinstrument in de ruimtelijke ordening, november 2015 
(Bouwrecht Monografieën; Stichting Instituut voor Bouwrecht), blz.237–239.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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De Rekenkamer merkt op dat het beperkte aantal reactieve aanwijzingen erop 
wijst dat de provincies en gemeenten zelden een verschil van inzicht hebben dat 
niet in het informele of formele overleg of eventueel met een zienswijze kon wor-
den opgelost. De drie Noordelijke provincies hebben in de periode 2009–2014 in 
totaal 290 zienswijzen ingediend. In 4% van de gevallen heeft dit geleid tot een 
reactieve aanwijzing. Als het aantal keren dat beroep is ingesteld door de provin-
cie Groningen wordt meegerekend, dan bedraagt dit percentage 10%.  Kennelijk 
slagen de provincies erin om in het voortraject al voor een goede doorwerking 
van de provinciale ruimtelijke belangen te zorgen. Dit is in lijn met de uitkom-
sten van het vergelijkende onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate.  
In dit onderzoek is voor de periode 2008–2013 naar voren gekomen dat gemid-
deld genomen voor alle provincies 8% van de zienswijzen is gevolgd door een 
reactieve aanwijzing.38 Dit wijst erop dat provincies in het gros van de gevallen 
tevreden zijn over de wijze waarop gemeenten de zienswijzen hebben verwerkt. 
Ook kan het zijn dat provincies en gemeenten in sommige gevallen tot een bevre-
digend compromis zijn gekomen.39

38 In de betreffende periode hebben provincies gezamenlijk in totaal  1724 zienswijzen ingediend en 139 
reactieve aanwijzingen gegeven.

39 Amsterdam School of Real Estate, Ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, 
Paper 2014   09, oktober 2014, Paragraaf 3.1.
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Ruimtelijke inpassing schaalvergroting 
agrarische sector

In de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen ontstaan steeds grotere agrari-
sche bedrijven die een aantasting kunnen vormen van de ruimtelijke kwaliteit. 
In alle drie Noordelijke provincies heeft zich de afgelopen jaren een forse schaal-
vergroting voorgedaan in de melkveehouderij. De provincies hebben daarom 
geformuleerd welke provinciale belangen hier spelen en aan welke regels de 
uitbreiding van deze bedrijven gebonden is. Enerzijds is de provincie aan zet om 
de ruimtelijke kwaliteiten te conserveren, anderzijds moet zij ontwikkelingen 
mogelijk maken. Hieronder wordt beschreven hoe de drie provincies de schaal-
vergroting van de agrarische sector hebben geregeld en hoe dit in de praktijk ver-
lopen is in de periode 2009–2014.

4.1  Kaderstelling door PS

Provincie Drenthe
De provincie Drenthe maakt onderscheid tussen robuuste landbouwgebieden en 
multifunctionele gebieden. In robuuste landbouwgebieden krijgt de landbouw de 
ruimte zich te ontwikkelen. De provincie heeft voor deze gebieden geen maximale 
oppervlaktemaat vastgesteld voor uitbreiding van het bouwvlak. Dit is volgens 
de provincie de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De provincie wil slechts een beperkte groei van de intensieve niet-grondgebonden 
veehouderij. De maximale omvang van een bouwblok bij uitbreiding is 1,5 ha. 
Wanneer sprake is van aantoonbare winst voor milieu/dierenwelzijn en land-
schappelijke inpassing is verdere uitbreiding mogelijk.

De provincie Drenthe spant zich in om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Dit geldt met name voor de intensieve veehouderij. Dit blijkt onder meer 
uit het feit dat de provincie in een later stadium de ‘kernwaarde bedrijvigheid’ 
heeft geïntroduceerd. Door deze ‘kernwaarde’ mee te laten spelen in de afweging 
van ruimtelijke belangen, heeft het realiseren van economische ontwikkelingen 
meer gewicht gekregen. 

Provincie Fryslân
In het Streekplan van 2007 geeft de provincie aan dat er ruimte is voor schaalver-
groting van agrarische bedrijven binnen de ‘kernkwaliteiten’ van elk landschaps-
type. In het Streekplan is geen maximum gesteld aan de omvang van de agra-
rische bouwblokken. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen intensieve 
veehouderij (varkens, pluimvee) en grondgebonden melkveehouderij. 

In de Verordening Romte is als regel opgenomen dat een agrarisch bouwvlak 
voor een grondgebonden veebedrijf maximaal 3 ha mag bedragen, wanneer de 
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gemeente de ruimtelijke inpassing onderbouwt. Aanvankelijk was dit 1,5 ha.40 
Hierbij maakt Fryslân geen onderscheid tussen de regio’s. Voor intensieve vee-
houderij (niet grondgebonden) mag het bouwperceel maximaal 1,5 ha zijn.

Provincie Groningen
Agrarische bedrijven in de provincie Groningen kunnen uitbreiden tot maximaal  
4 ha. Bij bouwblokken groter dan 1 ha moet de Bouwblok-op-Maat-methode worden 
gevolgd. Bij het toekennen van een agrarisch bouwperceel groter dan 2 ha zullen 
melkveehouderijbedrijven bovendien invulling moeten geven aan het Groninger 
VerdienModel (GVM). Tot nu toe (eind 2015) is het GVM nog niet toegepast.

4.2  De praktijk

Om de uitbreiding van agrarische bedrijven mogelijk te maken op een manier die 
ruimtelijk verantwoord is, hebben de provincies vergelijkbare methoden ontwik-
keld: in de provincie Drenthe Boerderijen om trots op te zijn, in Fryslân Nije Pleats 
en in Groningen de Bouwblok op Maat-methode en het Groninger VerdienModel. 
Deze methoden behelzen een vergelijkbare aanpak: om te zorgen voor een goede 
landschappelijke inpassing van nieuwe agrarische gebouwen of van de uitbrei-
ding van bestaande bouwvlakken worden ‘keukentafelgesprekken’ gesprekken 
gevoerd met de agrarische ondernemer en adviseurs, gemeenteambtenaren, ver-
tegenwoordigers van LTO en/of de Natuur- en Milieu Federatie, aannemers, in 
sommige gevallen ook provinciemedewerkers, etc. Er worden afspraken gemaakt 
over zaken als beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en goothoogte van 
gebouwen en kleur- en materiaalgebruik. De handhaving van de naleving van 
deze afspraken laat in alle drie de provincies te wensen over.

Provincie Drenthe
Voor de landbouw heeft de provincie Drenthe ‘robuuste landbouwgebieden’ aan-
gewezen. Daar krijgt de landbouw de ruimte zich te ontwikkelen; dit zijn de voor-
keursgebieden voor het verplaatsen en inplaatsen van agrarische bedrijven.

In multifunctionele gebieden mogen grondgebonden agrarische bedrijven uit-
breiden tot 1,5 ha. Met een toepassing van de SER-ladder41 mag dit ook meer zijn 
1,5 ha. In de landbouwgebieden bepaalt de gemeente de maximale omvang van 
het bouwvlak. Bestaande intensieve veehouderijen en grondgebonden bedrijven 
met een neventak mogen uitbreiden tot 2 ha indien er sprake is van aantoonbare 
winst voor milieu/dierenwelzijn en landschappelijke inpassing en maximaal één 
bouwlaag.

40 Op 21–12–2011 en 27–2–2013 hebben Provinciale Staten aanvullend beleid vastgesteld voor grootschalige 
melkveehouderijen (XXL-bedrijven). Schaalvergroting is mogelijk onder de voorwaarde dat de gemeente 
bij een bouwvlak groter dan 1,5 ha de ruimtelijke inpassing integraal onderbouwd door alle relevante 
aspecten in de afweging te betrekken (Nije Pleats methode), de melkveehouderij grondgebonden is en de 
oppervlakte van het bouwvlak maximaal 3 ha is. Deze voorwaarden zijn verwerkt in een herziening van de 
Verordening Romte.

41 In art. 3. 1. 6, lid 2 Besluit ruimtelijke ordening is sinds 1 juli 2012 de zgn. ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ 
opgenomen. Deze ladder staat bekend onder de naam ‘SER-ladder’ en moet voor een goede ruimtelijke 
ordening zorgen in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Concreet 
betekent dit, dat gemeenteraden bij de vaststelling van en bestemmingsplan steeds een aantal stappen 
moeten doorlopen voordat zij stedelijke ontwikkelingen - zoals b. v. woningbouw, detailhandel en uitbreiding 
bedrijventerrein- mogelijk kunnen maken door vaststelling van een bestemmingsplan.
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Bij de Drentse aanpak voor schaalvergroting in de melkveehouderij heeft de 
gemeente de regie. Eind 2011 werden voorstellen gepresenteerd, begin 2014 zijn 
de eerste drie cases volgens de Drentse aanpak voltooid. Onduidelijk is of dit 
prille begin wordt voortgezet. De provincie Drenthe verstrekt geen subsidie aan 
deze Drentse aanpak.

Opvallend is dat GS van de provincie Drenthe een reactieve aanwijzing die tot doel 
had uitbreiding van een agrarisch bedrijf te verhinderen, hebben ingetrokken. 
Destijds hadden GS op basis van de Omgevingsvisie bezwaar tegen de gemeen-
telijke omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf. De 
reden voor de reactieve aanwijzing was dat de gemeente niet voldoende had 
gemotiveerd hoe de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het natio-
naal landschap Drentsche Aa.42 Het nieuwe college wil bedrijvigheid meer ruimte 
geven. Bij de actualisering van de POV heeft de kernwaarde bedrijvigheid een 
zwaarder gewicht gekregen in de belangenafweging van de Drentse kernkwali-
teiten. Door het intrekken van de reactieve aanwijzing (in november 2015) kan de 
gemeente het bedrijf een omgevingsvergunning geven om twee pluimveestallen 
bij te bouwen. 

Provincie Fryslân
Om de uitbreiding van agrarische bedrijven mogelijk te maken op een manier die 
ruimtelijk gezien verantwoord is, heeft de provincie Fryslân in 2008 het initia-
tief genomen tot de methode Nije Pleats. Tot eind 2011 is deze methodiek onder 
verantwoordelijkheid van de provincie toegepast en bekostigd. Vanaf 1 december 
2011 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor Nije Pleats overgedragen 
aan de gemeenten en is de loketfunctie ondergebracht bij welstandsorganisatie 
Hûs en Hiem.

De provincie heeft de methode verplicht gesteld voor uitbreiding die boven de 
1,5 hectare bouwvlak uitkomen, maar veel Friese gemeenten hebben daartoe hun 
eigen methode ontwikkeld.43 Dat past in de verordening, zoals door PS vastge-
steld. Bij uitbreiding tot 1,5 ha hoeft de methode Nije Pleats niet te worden toe-
gepast; PS hebben ervoor gekozen om alleen bij forse schaalvergroting eisen te 
stellen aan het proces.

Uit de evaluatie van Nije Pleats44 (2013) blijkt dat meer dan de helft van de Friese 
gemeenten niet deelneemt aan de methode Nije Pleats. Ook uit interviews die 
de Rekenkamer heeft gehouden, komt naar voren dat de Nije Pleats een vrijblij-
vende methodiek is. Er gaat geen sturende werking vanuit; veel bedrijven rege-
len een voorgenomen uitbreiding liever zelf met de gemeente. De gemeenten 
hebben daarbij veel vrijheid. Een bedrijf dat wil uitbreiden moet een ruimtelijke 
onderbouwing met landschappelijk inpassingsplan aan de gemeente voorleg-
gen. De provincie checkt of dat het geval is maar bemoeit zich niet met de inhoud 

42 http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@117236/provincie-trekt/
43  n de QuickScan Nije Pleats rapportage, april 2013 is aangegeven dat de Nije Pleats methode verplicht 

is. Ook in de werkconferentie die de Rekenkamer heeft georganiseerd op 3 december 2015 heeft de 
provincie dit aangegeven. Uit vragen die gesteld zijn in de gemeente Sudwest Fryslân is op 15 januari 2013 
geantwoord dat Nije Pleats niet in beeld komt als een aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Bij 
aanvragen boven 1,5 ha wordt de Nije Pleats geadviseerd maar niet verplicht gesteld; een gelijkwaardig 
beplantingsplan is ook voldoende.

44 QuickScan Nije Pleats rapportage, april 2013.

http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@117236/provincie-trekt/
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daarvan. Daarnaast komt uit de evaluatie naar voren dat er weliswaar een juridi-
sche borging is van Nije Pleats adviezen in vergunningen, bestemmingsplannen 
of overeenkomsten, maar dat het ontbreekt aan communicatie daarover met de 
initiatiefnemer en (nog belangrijker) aan de handhaving daarvan door gemeen-
ten. Het betreft dan bijvoorbeeld erfbeplanting en het afbreken van bestaande 
gebouwen die door nieuwbouw worden vervangen.

De provincie Fryslân heeft aangegeven dat zij onderscheid maakt tussen de Nije 
Pleats-methode en de Nije Pleats-institutie. De provincie schrijft de methode voor 
als verplicht, maar niet de institutie, zoals Hûs en Hiem die aanbiedt. Vervolgens 
merkt de provincie op dat veel gemeenten een eigen invulling hebben gegeven 
aan de methode. De provincie screent elk bouwplan of bestemmingsplan dat 
wordt ingediend op de borging van die toepassing.

Een van de voorwaarden waaronder schaalvergroting mogelijk is, is dat een 
grootschalige melkveehouderij grondgebonden moet blijven. De definitie van 
wat grondgebonden is, is echter ruim. In de Verordening Romte geeft de provincie 
aan dat zij deze norm bewust niet verder heeft geconcretiseerd; zij verwacht dat 
de gemeente in het eigen ruimtelijke plan het principe van grondgebondenheid 
in de planregels opneemt en in de plantoelichting beschrijft hoe daaraan invul-
ling wordt gegeven.45 De provincie heeft benadrukt dat de regeling in haar ogen 
maatwerk mogelijk maakt.

Provincie Groningen
Agrarische bedrijven in de provincie Groningen kunnen uitbreiden tot maximaal  
4 ha. Bij bouwblokken groter dan 1 ha moet de Bouwblok-op-Maat-methode worden 
gevolgd. Bij het toekennen van een agrarisch bouwperceel groter dan 2 ha zullen 
melkveehouderijbedrijven bovendien invulling moeten geven aan het Groninger 
Verdien Model (GVM), dat in werking is getreden per 1 juli 2014. Tot nu toe (eind 
2015) is het GVM nog niet toegepast. De redenen daarvan zijn niet duidelijk. Wel 
speelt een rol dat de bedrijven die in de provincie Groningen gevestigd zijn door-
gaans aan 2 ha voldoende lijken te hebben. Eind 2015 is een evaluatie gestart van 
het Groninger VerdienModel. De Rekenkamer vindt het merkwaardig dat een 
evaluatie wordt uitgevoerd van een methode die nog niet is toegepast.

Verder worstelt de provincie Groningen met de zogeheten ‘pijplijngevallen’. Het 
was de bedoeling om voor deze gevallen ontheffing te verlenen, maar op grond 
van recente jurisprudentie is dat niet meer mogelijk. Hoewel de provincie heeft 
bepaald dat dat er geen bedrijven mogen komen met een bouwblok groter dan 2 ha 
– en wanneer ze aan het GVM voldoen niet groter dan 4 ha – zijn er agrariërs die 
hun bedrijf tóch mogen uitbreiden, tot soms wel tot 10 ha. Dit laatste geval betreft 
een melkveehouder in de gemeente Vlagtwedde die een vergunning wilde voor 
een mega-melkveebedrijf van ongeveer 1000 melkkoeien en 840 stuks jongvee. In 
december 2015 hebben PS ingestemd met het in procedure brengen van een her-
ziening van de Omgevingsvergunning voor dit en een ander resterend ‘pijplijn- 
geval’. Uit interviews is naar voren gekomen dat het soms niet duidelijk is wan-
neer een bepaald uitbreidingsplan onder het overgangsrecht valt en wanneer 
niet; er is geen hard criterium, bijvoorbeeld dat een aanvraag vóór een bepaalde 
datum ingediend had moeten zijn.

45 Verordening Romte, 2014, blz.63.
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Handhaving in de drie provincies
Uit het onderzoek van de Rekenkamer is naar voren gekomen dat de provincie 
de naleving van de door haar gestelde regels of van toegezegde maatregelen (bij-
voorbeeld het aanleggen van erfbeplanting, de ligging van sleufsilo’s en mestbas-
sins, de sloop van de oude opstallen of het uitvoeren van natuurcompensatie) aan 
de gemeenten overlaat. Toezicht op naleving en handhaving bij geconstateerde 
overtreding wordt zowel door de provincie als door de gemeenten veronacht-
zaamd, zo blijkt uit interviews met provincieambtenaren, Natuur- en Milieufe-
deraties, LTO Noord, de evaluatie van de Nije Pleats (provincie Fryslân) en een 
evaluatie van de Maatwerkbenadering (provincie Groningen).46 Handhaving 
moet worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst, maar ten aanzien van deze 
uitvoeringsorganisatie wordt aangegeven dat deze voor ruimtelijk toezicht in het 
buitengebied onvoldoende capaciteit heeft.

Concluderend kan gesteld worden dat de provincies op het terrein van de schaal-
vergroting van de agrarische sector laveren tussen hun tweeledige rol van zowel 
ontwikkelaar als beschermer. In PS is sprake van verdeeldheid: sommige partijen 
vertegenwoordigen het standpunt van LTO, terwijl andere politieke fracties sterker 
vasthouden aan provinciale belangen die zijn geformuleerd ten aanzien van het 
landschap respectievelijk de natuur. 

Er zijn aanzetten gedaan om te komen tot methoden die onder bepaalde voor-
waarden toch ontwikkelingen mogelijk maken: de keukentafelgesprekken met 
agrarische ondernemers. Opvallend is echter dat de toepassing van deze metho-
den blijft steken in vrijblijvendheid. Men controleert niet nauwkeurig of de 
afgesproken maatregelen wel worden uitgevoerd. Er lijkt soms sprake van een 
gedoogsituatie. Voorts lijkt het erop dat door de pijplijngevallen (Groningen) en 
het intrekken van een reactieve aanwijzing (Drenthe) de rechtszekerheid voor 
burgers en ondernemers dreigt te verminderen.

46 In 2013 hebben Provinciale Staten van Groningen aan Gedeputeerde Staten via een motie verzocht 
om de Maatwerkbenadering te evalueren. Hiervoor is een visitatiecommissie samengesteld. Dit resul- 
teerde in het Evaluatierapport Maatwerkbenadering; Onderzoek naar de kwaliteit van gerealiseerde schaal-
vergroting (23 juni 2014). Zie o.a. blz. 6, 26–27, 35, 43 en 61 m.b.t. gebrekkige handhaving.
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Doorwerking EHS en Natura2000 in 
bestemmingsplannen

In maart 2014 publiceerde de Noordelijke Rekenkamer haar onderzoek naar 
de decentralisatie van het natuurbeleid in de provincies Drenthe, Fryslân en 
Groningen.47 De Rekenkamer constateerde dat de provinciale verordening voor 
de doorwerking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – nu Natuurnet-
werk Nederland (NNN) – en Natura2000-gebieden in bestemmingsplannen veel 
ruimte aan gemeenten laat. Gemeenten kunnen zelf bepalen wanneer en hoe zij 
een provinciale EHS-aanwijzing doorvoeren in bestemmingsplannen. Daardoor 
kan er gedurende langere tijd een discrepantie bestaan tussen de provinciale 
EHS-aanwijzing en de gemeentelijke bestemming.

5.1  Kaderstelling door PS

De provincies zijn verantwoordelijk voor het begrenzen van de EHS/NNN en het 
beheer ervan. Ook moeten de provincies zorgen voor de realisatie van nieuwe 
natuur. Tot slot zijn de provincies verantwoordelijk voor het vaststellen van de 
beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en voor de uitvoering daarvan. 
Provinciale Staten kunnen de doorwerking van de EHS en de Natura2000-status 
in gemeentelijke plannen regelen met de provinciale verordening en het inpas-
singsplan. In de Omgevingsvisie hebben PS van de provincie Drenthe ‘natuur’ als 
kernkwaliteit en als ‘een te ontwikkelen functie’ benoemd. Ook Fryslân en Gro-
ningen hebben de bescherming van de natuur – zowel binnen als buiten de EHS 
– als provinciaal belang benoemd.

5.2 De praktijk

Uit het onderzoek van de Rekenkamer bleek dat de drie provincies in hun ver-
ordeningen niet duidelijk aangeven wat het verschil is in beschermingsregime 
tussen Natura2000-gebieden, de overige delen van de EHS en de natuurgebieden 
buiten de EHS. Natura2000-gebieden behoren in Groningen overigens allemaal 
tot de EHS/NNN; voor Natura2000-gebieden gelden geen additionele normen 
op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wel kennen Natura2000-gebieden 
op basis van de NB-wet een strenger beschermingsregime dan overige natuur-
gebieden. Daar komt bij dat in de landelijke standaard de bestemmingen EHS 
en Natura2000 niet voorkomen waardoor op de gemeentelijke bestemmings-
plankaarten de EHS en Natura2000-gebieden niet zonder meer herkenbaar zijn. 
Hierdoor is het voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten bij het raadplegen 
van bestemmingsplankaarten niet direct duidelijk welk beschermingsregime 
van toepassing is als de algemene bestemming natuur is aangegeven en welke 
gevolgen dit heeft. Dit is niet overeenstemming met het Natuurakkoord waarin 

47 Noordelijke Rekenkamer, Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet (provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen), Assen, 24 maart 2014.
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was opgenomen dat de definitieve begrenzing van de herijkte EHS in 2012 in de 
provinciale omgevingsverordening dient te worden vastgelegd om planologische 
schaduwwerking te beëindigen en duidelijkheid te verschaffen over het bescher-
mingsregime.

De Rekenkamer heeft erop gewezen dat de werkwijze van de provincies het risico 
met zich brengt dat initiatiefnemers van nieuwe economische activiteiten geen 
vergunning volgens de Natuurbeschermingswet (NB-wet) aanvragen, in gevallen 
waar dit nodig is en dat zij door gemeenten hier ook niet op worden gewezen. 
Dit probleem speelt bijvoorbeeld bij agrarische ondernemers in de omgeving van 
Natura2000-gebieden die hun bedrijf hebben uitgebreid zonder een NB-wet- 
vergunning aan te vragen.

De Rekenkamer heeft aanbevolen om de wijze waarop de doorwerking van aan-
gewezen EHS- en Natura2000-gebieden in bestemmingsplannen geregeld is te 
herzien. De Rekenkamer is van mening dat de huidige werkwijze met zich brengt 
dat op bestemmingsplankaarten de herkenbaarheid van deze gebieden en het  
bijbehorende beschermingsregime gering is. Een uniforme, rechtstreekse door-
werking en het toevoegen van de bestemmingen EHS en Natura2000-gebieden 
kunnen zorgen voor meer duidelijkheid, niet alleen bij initiatiefnemers maar ook 
bij gemeenten. 

De provincie Drenthe stelt in haar bestuurlijke reactie dat zij uitgaat van gelijk-
waardigheid en vertrouwen tussen de gemeentelijke en provinciale overheden. 
De gemeenten zijn primair aan zet bij de toekenning van bestemmingen. Daarbij 
is het provinciale uitgangspunt dat ontwikkeling van nieuwe natuur plaatsvindt 
op basis van overleg en vrijwilligheid. Daarom vindt de provincie het ongewenst 
om voorafgaand aan realisatie van nieuwe natuur de planologische bescherming 
te regelen. 

De Natuur- en Milieu federatie Drenthe heeft aangegeven dat de planologische 
bescherming van kleinere landschapselementen zoals houtwallen, kleine heide-
velden, poelen, dobben en gebruiksbosjes in de provincie Drenthe soms onvol-
doende is.48 Dit blijkt ook uit een inhoudsanalyse van de door de provincie uitge-
brachte zienswijzen. Planologische adviesbureaus die de bestemmingsplannen 
schrijven, leggen de natuurgebieden (vooral de kleinere) niet altijd vast op de 
plankaart.49

De provincie Fryslân stelt in haar bestuurlijke reactie dat de ontwerp Verordening 
Romte Fryslân 2014 op het punt van de doorwerking van de EHS in bestemmings-
plannen is aangescherpt. De provincie vertrouwt erop dat gemeenten de bestem-
ming van gronden die deel uitmaken van de (herijkte) EHS, na verwerving daar-
van door een beherende instantie of particulier, zo spoedig mogelijk aanpassen. 
Bovendien geldt al een planologische basisbescherming voordat gronden zijn 
aangekocht of als natuurgebied worden beheerd: ontwikkelingen die onomkeer-
baar in de weg staan aan realisering van de EHS zijn niet toegestaan. 

48 Interview Natuur- en Milieu Federatie Drenthe d.d. 3–11–2015 en BügelHajema d.d. 
49 Interview Natuur- en Milieu Federatie Drenthe d.d. 3–11–2015.
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Voor de nieuwe EHS zijn er volgens de provincie voldoende waarborgen voor 
bescherming. De meeste Friese bestemmingsplannen buitengebied bevatten een 
wijzigingsbevoegdheid naar een natuurbestemming, zodra gronden voor natuur 
zijn aangekocht of het gebruik in natuur is gewijzigd. De provincie geeft wel 
aan dat zij de mogelijkheden tot verbetering van deze werkwijze wil nagaan en 
wil onderzoeken of het nodig en mogelijk is een termijn te verbinden aan een 
bestemmingswijziging, als gronden binnen de EHS zijn verworven of ingericht 
respectievelijk beheerd voor natuur. De provincie heeft aangegeven dit te betrek-
ken bij de behandeling van de Verordening Romte in Provinciale Staten rond de 
zomer van 2014. 

Eind 2015 heeft de provincie aangegeven dat gemeenten niet over de Natura2000-
status gaan en dat het een vervuiling van de bestemmingsplannen zou zijn om 
de categorieën EHS en Natura2000 toch op te nemen in bestemmingsplannen. 
Inmiddels is de EHS in geheel Fryslân begrensd.

De provincie Groningen heeft in haar bestuurlijke reactie aangegeven de snel-
heid waarmee de EHS-begrenzing in bestemmingsplannen doorwerkt bij het tra-
ject van de Omgevingsvisie te betrekken. Daarnaast wil de provincie Groningen 
zorgen voor meer duidelijkheid over de bekendheid van het beschermingsre-
gime van de Natuurbeschermingswet en gaat zij onderzoeken hoe dat het meest 
effectief kan. Tot slot geeft zij aan dat zij de informatie op de provinciale website 
op dit punt zo helder mogelijk zal maken. Eind september 2014 is de EHS/NNN 
definitief begrensd door vaststelling van een partiële herziening van de Omge-
vingsverordening.

Opvallend is dat de provincie Groningen inmiddels een inpassingsplan heeft 
voorbereid met het oog op het provinciale belang ‘natuur’. PS hebben op 4 novem-
ber 2015 het inpassingsplan EHS Westerbroek vastgesteld. Het inpassingsplan is 
opgesteld voor het realiseren van de nieuwe ecologische verbindingszone tussen 
Midden-Groningen en het Zuidlaardermeer.

De problemen rond de Programmatische Aanpak Stikstof zijn nog niet opgelost. 
Er is nog altijd veel onrust in de landbouwsector en weinig rechtszekerheid voor 
ondernemers. LTO noemt als mogelijke oorzaak dat er in Nederland geen gron-
dig onderzoek naar stikstofdepositie en de gevolgen voor gevoelige natuur heeft 
plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld wel in Duitsland is gebeurd.50 Dat de drie 
noordelijke provincies tot 1 juli 2015 elk een eigen normstelling hanteerden voor 
de toelaatbare depositie van stikstof heeft niet bijgedragen aan de rechtszekerheid. 

50 Interview LTO d.d. 27–10–2015. In Duitsland mag er op een hectare kwetsbare natuur 7 mol stikstof per 
jaar neerdalen. In Nederland liggen de normen tussen de 0 en 3 mol. 
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Duurzame ontwikkeling van 
bedrijventerreinen

6.1 Kaderstelling door PS

De provincies Drenthe, Fryslân en Drenthe hebben vergelijkbare kaders gesteld 
in hun bedrijventerreinenbeleid. Zij volgen daarbij twee sporen: het maken van 
bestuurlijke afspraken (convenanten) in de vorm van bedrijventerreinplannen en 
het opnemen van bepalingen in de provinciale verordening. De beleidsinzet is om 
de aanleg van nieuw bedrijventerrein tot een minimum te beperken en bestaand 
terrein optimaal te benutten (en eventueel her in te richten). 

De provincies gaan er vanuit dat gemeenten het initiatief nemen om in inter-
gemeentelijke regio’s vraag en aanbod van bedrijventerrein op elkaar af te stem-
men. Ook is het aan gemeenten om afspraken te maken over het ontwikkelen 
van nieuw bedrijventerrein en herstructureringsprojecten tot stand te brengen. 
De provincies hebben samenwerkingsregio’s in het leven geroepen, waarvoor 
bedrijventerreinplannen zijn opgesteld. De drie provincies hebben aangedron-
gen op regionale verevening van kosten, risico’s en opbrengsten, maar willen dit 
niet verplicht opleggen. Ook hebben de drie provincies prognoses laten opstellen 
voor de vraag naar bedrijventerrein. Tot slot hebben zij de Ladder voor duurzame 
verstedelijking voor de uitbreiding van bedrijventerrein opgenomen in de provin-
ciale verordening.

6.2 De praktijk

De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2009 het rapport Bedrijventerreinen en duur-
zaam ruimtegebruik in de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân gepubliceerd.51 
In 2015 heeft de Noordelijke Rekenkamer een terugblikonderzoek uitgevoerd 
naar de uitvoering van het provinciale bedrijventerreinenbeleid. Het doel van 
dit onderzoek was om na te gaan of de aanbevelingen van het eerdere onderzoek 
hadden geleid tot aanpassingen in beleid en uitvoering.52

De Rekenkamer concludeert in dat onderzoek dat  alleen in de samenwerkings-
regio Groningen-Assen resultaat is geboekt. Nieuwe prognoses hebben ertoe 
geleid dat de samenwerkende partners besloten hebben om een derde van het nog 
beschikbare aanbod, namelijk 200 hectare, te schrappen en een derde pas te ont-
wikkelen op langere termijn als er werkelijk koopkrachtige vraag blijkt te zijn.53 

51 Noordelijke Rekenkamer. Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincies Drenthe, 
Groningen en Fryslân. Assen 11 juni 2009.

52 Noordelijke Rekenkamer. Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Fryslân, Drenthe en Gronin-
gen. Assen 11 november 2015.

53 Regio Groningen-Assen. Regionaal instemmingsmodel Wonen en Bedrijventerreinen. Ondertekend 
door de stuurgroep op 19 oktober 2012.
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Ook is een methodiek toegepast die zorgt voor meer marktconforme grondprijzen 
bij de uitgifte van nieuw bedrijventerrein. De regio’s Drentse Zuidas, de regio’s 
in Fryslân en de regio Oost-Groningen hebben echter nog altijd een aanzienlijk 
overaanbod aan bedrijventerrein. De regio Eemsdelta heeft een klein overschot 
aan bedrijventerrein. Verder concludeert de Rekenkamer dat na 2011 weliswaar 
een aantal herstructureringsprojecten tot uitvoering is gekomen, maar dat het 
tempo waarin op verouderd terrein de ruimtelijke kwaliteit weer op het gewenste 
niveau wordt gebracht, te wensen over laat. Het beoogde doel, namelijk te waar-
borgen dat bij bedrijventerrein sprake is van  duurzaam ruimtegebruik, is niet 
gerealiseerd.

De Rekenkamer heeft op basis van het terugblikonderzoek aanbevolen om GS 
een evaluatie te laten uitvoeren van het gevoerde bedrijventerreinbeleid, zodat 
inzicht wordt verkregen in hoeverre de na 2009 doorgevoerde wijzigingen in de 
uitvoeringspraktijk effectief zijn geweest, welke problemen er thans nog zijn en 
welke alternatieve aanpak voor handen is om tot een meer duurzaam resultaat te 
komen.
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Conclusies en aanbevelingen

7.1  Conclusies

 Instrumenten PS

Benoemen provinciale belangen: scheiding visie en normstelling 
Het uitgangspunt van de Wro om een strikte scheiding aan te brengen tussen 
visie en normstelling blijkt in de praktijk problematisch. Veel provincies, waar-
onder de drie noordelijke,  vinden het lastig om provinciale belangen die in alge-
mene zin verwijzen naar zorgvuldig ruimtegebruik en behoud van de ruimtelijke 
kwaliteit te vertalen in harde, juridisch bindende normen. In deze gevallen kie-
zen provincies ervoor om in de provinciale verordening bepalingen op te nemen 
die verwijzen naar indicatieve beleidsdocumenten (structuurvisies). Hierdoor 
treedt een vervaging op tussen visie en normstelling, doordat ook de inhoud van 
structuurvisies indirect een juridische lading krijgt. Hoewel uit jurisprudentie 
blijkt dat een dergelijke constructie door de Raad van State op voorhand niet 
wordt uitgesloten, is het wel van belang dat provincies hun ruimtelijke belangen 
zo concreet mogelijk beschrijven en bestendig beleid voeren. 

Inpassingsplannen
Tijdens de invoering van de Wro in 2008 bestond bij de drie Noordelijke pro-
vincies enige aarzeling om het instrument inpassingsplan toe te passen. Dat 
gold met name voor de provincie Drenthe, maar in mindere mate ook voor de 
andere twee provincies. De reden hiervan was dat provincies gemeenten geen 
ruimtelijke ontwikkelingen dwingend willen opleggen. Inmiddels is geble-
ken dat bij nieuwe ruimtelijke plannen, waarbij sprake is van gemeentegrens-
overschrijdend ruimtebeslag, een provinciaal inpassingsplan kan zorgen voor 
een meer doelmatige uitvoering van de voorgenomen activiteit. Zo hebben 
de provincies Fryslân en Groningen in de periode 2009–2014 inpassingsplan-
nen vastgesteld voor de verbetering en aanleg van vier provinciale wegen. De 
provincie Drenthe ziet inmiddels ook de voordelen van dit instrument en is in 
2015 gestart om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen voor het herin-
richten van het natuurgebied Bargerveen, onderdeel van het Natuur Netwerk 
Nederland.

 Instrumenten GS 

Formeel overleg en zienswijzen 
Na invoering van de Wro in 2008 zijn in de periode 2009–2014 in totaal 2489 ont-
werp bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter beoordeling voor-
gelegd aan de drie noordelijke provincies. Dit heeft geleid tot 290 zienswijzen. 
Gemiddeld genomen komt dit erop neer dat bij 88% van de ruimtelijke plannen 
de provincies het niet nodig hebben gevonden om de gemeenteraden te corrigeren 
door een zienswijze in te dienen. Dit is een belangrijke aanwijzing dat provincies 
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erin slagen om via het formele overleg veel met gemeentebesturen af te stemmen, 
waardoor het aantal zienswijzen beperkt blijft. Ook informeel overleg (relatie-
beheer) speelt een belangrijke rol.

Reactieve aanwijzingen en beroep
In de periode 2009–2014 hebben de Noordelijke provincies in 12 gevallen een 
zienswijze laten volgen door een reactieve aanwijzing. Dit houdt in dat de pro-
vinciebesturen slechts in een enkel geval zich genoodzaakt hebben gevoeld om 
in te grijpen. Hierbij dient als kanttekening dat de provincie Groningen ook een 
aantal keren beroep heeft ingesteld tegen een door de gemeenteraad vastgesteld 
bestemmingsplan en in die zin vaker heeft ingegrepen dan de provincies Drenthe 
en Fryslân. Dit wijst erop dat de provincies in het algemeen tevreden zijn over de 
manier waarop gemeenten in hun ruimtelijke plannen rekening houden met de 
provinciale belangen.

Omgevingsvergunningen
Het verloop van het aantal omgevingsvergunningen dat na de inwerkingtreding 
van de Wabo in 2010 aan de drie noordelijke provincies is voorgelegd wijst erop 
dat steeds vaker van dit instrument gebruik wordt gemaakt om lokale afwijkin-
gen van het geldende bestemmingsplan door te voeren. Het lijkt erop dat de 
omgevingsvergunning daarmee de rol van het vrijstellingsbesluit van de oude 
WRO (artikel 19 procedure) heeft overgenomen.   

 Praktijk

Inpassing agrarische schaalvergroting
Schaalvergroting van de landbouw speelde in de beschouwde periode een 
hoofdrol in de ruimtelijke ordening van de drie Noordelijke provincies. De 
methoden die ontwikkeld zijn om de inpassing van agrarische schaalvergroting 
te laten plaatsvinden via ‘keukentafelgesprekken’ – ‘Boerderijen om trots op te 
zijn’ (Drenthe), ‘Nije Pleats’ (Fryslân), Groninger Verdienmodel (Groningen) – 
zijn in de drie provincies nog te vrijblijvend. 

Informatievoorziening aan PS
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een gestructureerde terugkoppe-
ling van GS naar PS over het nakomen van gemaakte afspraken in het kader van 
bedrijventerreinenplannen, woonvisies en methodieken voor een goede land-
schappelijke inpassing niet altijd vanzelfsprekend is.

Handhaving
De handhaving van de naleving van afspraken die gemaakt worden in het kader 
van de agrarische schaalvergroting – bijvoorbeeld over erfbeplanting – laat in de 
drie provincies te wensen over. De provincies geven aan dat de Omgevingsdienst 
voor ruimtelijke toezicht in het buitengebied onvoldoende capaciteit heeft.
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7.2 Aanbevelingen

Benoemen provinciale belangen
1. Zorg voor een concrete en specifieke formulering van de provinciale ruim-

telijke belangen, zodat gemeenten weten wat wel en niet strijdig is met deze 
belangen. Motiveer in voorkomende gevallen waarom het doelmatiger en 
doeltreffender is om een ruimtelijk belang op provinciaal niveau te behartigen. 

Toelichting
Uit onderzoek en uitspraken van de Raad van State blijkt dat provinciale belangen 
soms vaag zijn geformuleerd, waardoor de interpretatieruimte voor gemeenten 
groot is. Daarnaast brengen gemeenten naar voren dat provincies af en toe te ver 
gaan met het benoemen van provinciale belangen. Dit zijn redenen geweest om in 
het kader van de invoering van de Omgevingswet te benadrukken dat de zorg voor 
een goede inrichting van het fysieke domein in de eerste plaats bij de gemeente 
ligt en dat de provincie niet kan volstaan met een verwijzing naar ‘provinciale 
belangen’, maar moet motiveren waarom het doelmatiger en doeltreffender is om 
bepaalde ruimtelijke belangen op provinciaal niveau te behartigen.

Toepassen instrument ‘inpassingplan’  
2. Overweeg bij nieuwe ruimtelijke plannen waarbij sprake is van gemeente-

grensoverschrijdend ruimtebeslag altijd of een provinciaal inpassingsplan 
kan zorgen voor een doelmatige uitvoering van de voorgenomen activiteit. 

Toelichting
Provincies stonden in het begin aarzelend tegenover het toepassen van het instru-
ment inpassingsplan, omdat ze gemeenten geen ruimtelijke ontwikkelingen dwin-
gend wilden opleggen. Inmiddels is gebleken dat een inpassingsplan praktische 
voordelen kan hebben in de uitvoering, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe  
provinciale infrastructuur en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. 

Terugkoppeling inzet bestuurlijke instrumenten
3. Let erop dat wanneer de doorwerking van provinciale belangen is geregeld 

via bestuurlijke overeenkomsten een goede terugkoppeling plaatsvindt over 
de resultaten van deze overeenkomsten. 

Toelichting
Naast de provinciale verordening maken GS afspraken met gemeenten om provin-
ciale belangen te borgen. Het betreft hier bijvoorbeeld bedrijventerreinplannen, 
woonvisies en het toepassen van methodieken om voor een goede landschappe-
lijke inpassing te zorgen. Ook in deze gevallen is het van groot belang dat op gezette 
tijden  wordt stilgestaan in hoeverre gemaakte afspraken zijn nagekomen en dat 
een terugkoppeling naar PS plaatsvindt.

Toezicht en handhaving buitengebied
4. Voer overleg met gemeenten over het toezicht op de naleving van hetgeen is 

opgenomen in ruimtelijke plannen voor het buitengebied en maak concrete 
afspraken over de inzet op dit terrein. 

Toelichting
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er bijvoorbeeld nauwelijks toe-
zicht is op het uitvoeren van landschappelijke inpassingsplannen die betrekking  
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hebben op agrarische bebouwing. Officieel is dit een taak van gemeenten, maar 
mede door transitieperikelen bij het instellen van omgevingsdiensten is het toe-
zicht in het buitengebied in het gedrang gekomen. In het kader van bestuurlijk 
toezicht heeft de provincie de taak erop toe te zien dat gemeenten hun toezicht en 
handhaving zorgvuldig uitvoeren. 

Koppeling ruimtelijke ordening en milieu
5. Onderzoek standaard in hoeverre het mogelijk maken van nieuwe ruimte-

lijke ontwikkelingen zich verhoudt tot het behalen van milieudoelen. 

Toelichting
Het is bekend dat schaalvergroting van de agrarische sector niet alleen gevolgen 
kan hebben voor de ruimtelijke kwaliteit, maar dat hierdoor ook milieudoelen 
in gevaar kunnen komen. Een belangrijk voorbeeld is de uitstoot van stikstof, 
waardoor natuurdoelen in stikstofgevoelige Natura2000-gebieden niet worden 
gehaald. Een doel van de nieuwe Omgevingswet is om ruimtelijke ontwikkelin-
gen en behalen van milieudoelen beter te integreren. Om hiervoor te zorgen is 
het belang na te gaan wat het mogelijk maken van nieuwe, voorgenomen ruimte-
lijke ontwikkelingen betekent voor het behalen van milieudoelen. 



8
Bestuurlijke reacties 
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Bestuurlijke reacties

8.1 Bestuurlijke reactie Gedeputeerde Staten van   
 Drenthe

Op 25 februari ontvingen wij uw rapport Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten 
en doorwerking. Met deze brief geven wij onze bestuurlijke reactie op de conclu-
sies en aanbevelingen die u in uw rapport hebt opgenomen. Al eerder is ambtelijk 
gereageerd op de bevindingen. 

Uw rapportage bouwt voort op de eerdere rekenkamerrapporten: Decentralisatie 
natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet (2014), Bedrijventerreinen en duurzaam 
ruimtegebruik (2009) en het Terugblikonderzoek Bedrijventerreinen en bodemsane-
ring (2015). De bestuurlijke discussie over deze rapporten is reeds in Provinciale  
Staten (PS) gevoerd en afgerond. Door dezelfde inhoud nu wederom te presente-
ren lijkt het dat u het wenselijk acht deze discussie opnieuw met ons te voeren. 
Wat ons betreft is dit laatste een herhaling van zetten.

Algemeen 
Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de 
provincie rijk is, vormt het hart van ons beleid. We willen ontwikkelen met oog 
voor de ruimtelijke kwaliteit. Onze sturingsfilosofie gaat uit van onderling ver-
trouwen en overleg, in de overtuiging dat deze vorm van sturing in Drenthe pas-
send en effectief is. Uw constatering dat wij in 96% van de voorgelegde plannen 
tevreden zijn over de vertaling van provinciale plannen in gemeentelijke plannen 
beschouwen wij dan ook als een ondersteuning van onze sturingsfilosofie.

Wij benoemen zes verschillende kernkwaliteiten van provinciaal belang die de 
ruimtelijke kwaliteit inhoud geven. Het gaat om landschap, cultuurhistorie, aard-
kundige waarden, archeologie, rust en natuur. Zorgvuldig ruimtegebruik, milieu 
en leefomgevingskwaliteit vormen de andere aspecten van ruimtelijke kwaliteit. 
Daarnaast hanteren we de kernwaarde bedrijvigheid in de weging om planologi-
sche ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Deze kernwaarde heeft met het 
nieuwe collegeprogramma en de vertaling daarvan in de Provinciale Omgevings-
verordening 2015 (POV) een steviger rol gekregen in de belangenafweging ten 
opzichte van de in de verordening benoemde kernkwaliteiten.

Uw conclusies
In onze reactie op uw conclusies in hoofdstuk 7, paragraaf 1 volgen wij uw rubri-
cering.

instrumenten ps
Wij delen uw conclusie dat het van belang is dat provincies hun ruimtelijke 
belangen zo concreet mogelijk beschrijven en bestendig beleid voeren. Ander-
zijds past het in onze sturingsfilosofie dat we dit beleid niet dichttimmeren met 
regelgeving. We streven naar een goede balans tussen het kunnen leveren van 
rechtszekerheid en maatwerk. 
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Uw constatering is juist dat wij als provincie niet kiezen voor een inpassingsplan 
als eerste optie om tot resultaat te komen. In onze sturingsfilosofie kijken we 
eerst naar de mogelijkheden van het juridisch instrumentarium van gemeenten 
voor de realisatie van de provinciale belangen.

instrumenten gs
Wij bevestigen uw constatering dat wij tevreden zijn over de manier waarop 
gemeenten in hun ruimtelijke plannen rekening houden met de provinciale 
belangen en dat wij erin slagen om via het (in)formele overleg effectief met 
gemeentebesturen af te stemmen, waardoor het aantal zienswijzen beperkt blijft 
en wij een zienswijze slechts in twee gevallen hebben laten volgen door een reac-
tieve aanwijzing. 

praktijk
Met u zijn wij van mening dat een goede informatievoorziening aan PS een van-
zelfsprekendheid is. Bij onze reactie op uw aanbevelingen gaan we hier nader op 
in. Uw conclusie onder het onderwerp Handhaving kunnen we voor Drenthe niet 
plaatsen. Bij ons is geen signaal bekend dat de regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
in Drenthe onvoldoende capaciteit heeft voor toezicht op het buitengebied. Als wij 
deze vraag hebben kunnen wij deze als opdrachtgever toevoegen aan het operatio-
nele plan van de RUD. Deze wordt elk jaar in overleg samengesteld.

Uw aanbevelingen
In onze reactie op uw aanbevelingen in hoofdstuk 7, paragraaf 2 volgen wij uw 
rubricering.

benoemen van provinciale belangen
Wij streven naar een robuuste ontwikkeling van onze ruimtelijke dragers: de 
sociaal economische structuur, het landbouwsysteem, het watersysteem en het 
natuursysteem. Een systeem is robuust als het weinig gevoelig is voor verstorin-
gen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Waar geen dominant systeem aanwijs-
baar is, spreken we over ‘multifunctionele gebieden’. Op de robuuste systemen is 
thematisch beleid van toepassing. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan 
de robuustheid van benoemde systemen, passen binnen het thematische beleid 
en worden ingepast met ruimtelijke kwaliteit.

Wij beseffen dat de normstelling in onze POV in sommige gevallen meer ‘open’, 
abstract en beleidsmatig geformuleerd is. Dit omdat de praktijk van ruimtelijke 
ontwikkeling om maatwerk vraagt en het daarom in onze visie nodig is om het 
beschikbare instrumentarium zo flexibel mogelijk in te zetten. 

Dit laat onverlet dat we bij een volgende actualisatie van een Omgevingsvisie en 
POV zullen onderzoeken of we onze belangen, conform uw aanbeveling, binnen 
de gewenste flexibiliteit, concreter kunnen omschrijven. 

toepassing instrument inpassingsplan 
Het provinciale inpassingsplan is één van de juridische instrumenten van de Wro 
(Wet ruimtelijke ordening). Dit instrument is niet meer of minder belangrijk dan 
de overige beschikbare instrumenten uit de Wro. Bij voorkomende gemeente 
grensoverschrijdende ruimtelijke ontwikkeling, wegen wij of een provinciaal 
inpassingsplan een geschikt instrument is. Dit uiteraard in goed overleg met de 
betreffende gemeenten. Wij onderschrijven daarmee uw aanbeveling.
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terugkoppeling inzet bestuurlijke instrumenten
Wij onderschrijven uw aanbeveling dat wanneer de doorwerking van provinciale 
belangen is geregeld in een bestuurlijke overeenkomst,  een goede monitoring en 
terugkoppeling plaats moet vinden. Wij zijn van mening dat Provinciale Staten in 
Drenthe tijdig en adequaat geïnformeerd worden over de bestuurlijke overeen-
komsten in het ruimtelijk domein.  

toezicht en handhaving buitengebied 
U adviseert om met gemeenten in gesprek te gaan over het toezicht op de nale-
ving van ruimtelijke plannen voor het buitengebied. Wij geven hieraan  invulling 
via het relatiebeheer, eventueel gevolgd door bestuurlijk overleg. 

Indien nodig zullen wij overwegen het instrument handhaving in te zetten via  de 
RUD. Wij zijn ook in afwachting van een door het bestuur van de RUD uit te voe-
ren tussenevaluatie naar de taakuitoefening van de RUD (zomer 2016). 

koppeling ruimtelijke ordening en milieu 
Het mogelijk maken van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot het 
behalen van de milieudoelen  is naar onze mening al grotendeels  verankerd in 
bestaande wetgeving en onze POV. Bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van 
een bestemmingsplan wordt deze getoetst aan de eisen van de Natuurbescher-
mingswet 1998. In deze wet is de PAS opgenomen. 

Daarnaast is natuur een van de kernkwaliteiten uit de POV en wordt deze als 
zodanig (evenals de andere kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid) 
gewogen in de belangenafweging voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Mogelijke negatieve milieueffecten worden meegenomen en meegewogen in 
deze afweging. Wanneer de nieuwe Omgevingswet hiertoe aanleiding geeft 
passen wij de omgevingsvisie en verordening hierop aan.
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8.2 Bestuurlijke reactie Gedeputeerde Staten van   
 Fryslân

Bij brief van 25 februari 2016 stelt u ons in de gelegenheid schriftelijk te reageren 
op de conclusies en aanbevelingen. Daarvan maken wij graag gebruik.

In zijn algemeenheid herkennen wij ons in de rapportage en in de conclusies en 
aanbevelingen. Wij plaatsen enkele kanttekeningen en staan meer uitgebreid stil 
bij aanbeveling 4.

aanbeveling 1: het benoemen van provinciale belangen
In de Verordening Romte is op onderdelen bewust gekozen voor kwalitatieve nor-
men en voor bepalingen die een relatie leggen met bestuurlijke afspraken over 
wonen en werken. Dit om het ruimtelijke beleid flexibel te houden en ruimte 
te bieden voor gemeentelijk maatwerk. U signaleert terecht dat jurisprudentie 
ruimte biedt voor die benadering. 

Het goed motiveren van het ‘provinciaal belang’ is ook nu al een vereiste vanuit 
de Wet ruimtelijke ordening. 

Wij menen dat in de praktijk bij het opstellen van de Verordening Romte 2011 en 
2014 al overeenkomstig beide elementen van deze aanbeveling is gehandeld.

aAanbeveling 2: toepassen instrument ‘inpassingsplan’. 
Wij passen dit instrument in de praktijk al toe, zoals ten behoeve van de aanleg 
van de Centrale As, de N381 en de Vismigratierivier, waarvoor in goed overleg 
met de betrokken gemeenten provinciale inpassingsplannen zijn opgesteld.

aanbeveling 3: terugkoppeling inzet bestuurlijke instrumenten 
Provinciale Staten zijn in de afgelopen jaren diverse keren geïnformeerd over 
afspraken met gemeenten met betrekking tot kantoren, bedrijventerreinen en 
woningbouw en over de werkwijze Nije Pleats, overeenkomstig de aanbeveling.

aanbeveling 4: toezicht en handhaving buitengebied 
U doet de aanbeveling om overleg te voeren met gemeenten over het toezicht op 
de naleving van hetgeen is opgenomen in ruimtelijke plannen voor het buiten-
gebied en concrete afspraken te maken over de inzet op dit terrein. De aanbeve-
ling is gebaseerd op onderzoek naar de landschappelijke inpassing bij agrarische 
schaalvergroting, maar is veel breder geformuleerd, gericht op algeheel toezicht 
op en handhaving van bebouwing en gebruik in het bestemmingsplan Buiten-
gebied. U merkt op dat dit officieel een taak van gemeenten (en FUMO) is maar 
dat de provincie in het kader van bestuurlijk toezicht de taak heeft erop toe te zien 
dat gemeenten hun toezicht en handhaving zorgvuldig uitvoeren.

Wij plaatsen enkele kanttekeningen:
 — Voor Fryslân zijn uw conclusies inzake landschappelijke inpassing gebaseerd 

op de ‘Quick Scan Nije Pleats’ uit 2013. Die was gericht op de toepassing van 
de Nije Pleats zoals die methode aan gemeenten wordt aangeboden door 
Hûs en Hiem. U vermeldt dat veel gemeenten de landschappelijke inpassing 
volgens de methodiek Nije Pleats in eigen beheer doen. U merkt dat aan als 
‘vrijblijvend’, maar merkt ook op dat Provinciale Staten bij vaststelling van de 
Verordening Romte 2014, die ruimte voor een eigen uitvoering van de methode 
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Nije Pleats aan gemeenten hebben gelaten. 
 — U constateert dat er weliswaar sprake is van juridische borging en toezicht 

van de provincie(s) op bestemmingsplannen en vergunningen, maar de vraag 
is of die vergunningen in de praktijk worden gehandhaafd. De veronder-
stelling dat uitvoering van de landschappelijke inpassing achterwege blijft 
is gestoeld op enkele interviews uit 2013, maar is toen en nadien in Fryslân 
in het veld nooit systematisch gecheckt. Wij denken dat het gewenst is om  
alsnog de uitvoeringspraktijk van de laatste jaren te onderzoeken

 — De aanbeveling is veel breder dan alleen gericht op de landschappelijke 
inpassing. Uit uw onderzoek komen echter geen andere gegevens over een 
eventueel gebrek aan handhaving en toezicht in het buitengebied naar voren.

 —  Uw aanbeveling komt er op neer dat wij voor de doorwerking van (provin-
ciaal) beleid gebruik zouden maken van een andere provinciale wettelijke 
taak: toezicht op gemeentelijke handhaving in het kader van Interbestuurlijk 
toezicht. Wij merken op dat IBT niet specifiek is gericht op het bewaken van 
provinciaal beleid maar op de uitvoering door de gemeenten van hun wette-
lijke taken. Voor IBT hebben wij een beleidskader en uitvoeringsprogramma 
vastgesteld, met als uitgangspunten: ‘terughoudendheid’, ‘horizontale ver-
antwoording B&W-Raad’ en ‘risicogericht’. Binnen dat kader is het toezicht 
op handhaving van bestemmingsplannen c.a. gericht op de vraag of gemeen-
ten een eigen beleidskader voor handhaving hebben, alsmede een jaar- 
programma en jaarverslag, opdat de gemeenteraad daarop kan controleren 
en eigen prioriteiten kan stellen.

 — Op grond van het voorgaande vinden wij het relevant om samen met gemeen-
ten een (nieuwe) evaluatie te doen van de werkwijze Nije Pleats en de daad-
werkelijke realisatie van landschappelijke inpassing. Wij zien nu geen aanlei-
ding om tot specifieker interbestuurlijk toezicht over te gaan met betrekking 
tot gemeentelijk toezicht op en handhaving van alle activiteiten in het bui-
tengebied.

aanbeveling 5: koppeling ruimtelijke ordening en milieu 
De strekking van de aanbeveling kunnen wij op zichzelf onderschrijven, onder 
de constatering dat huidige wetgeving (MER-plicht) en toekomstige wetgeving al 
tot de plicht leiden om ruimtelijke en milieudoelen af te wegen en te integreren. 
In de op te stellen provinciale Omgevingsvisie zal dat vorm en inhoud krijgen.

Verder spreken wij onze waardering uit voor de goede samenwerking tussen uw 
medewerkers en de provinciale dienst. 
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8.3 Bestuurlijke reactie Gedeputeerde Staten van   
 Groningen

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de uitkomst van uw onder-
zoek naar de wijze waarop de colleges van gedeputeerde staten van de provincies 
Drenthe, Friesland en Groningen gebruik hebben gemaakt van de instrumenten 
waarmee kan worden bewerkstelligd dat provinciale ruimtelijke belangen correct 
doorwerken in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten van gemeenten.

Graag maken wij graag gebruik van de door u – in het kader van bestuurlijke hoor 
en wederhoor – geboden gelegenheid om schriftelijk te reageren op uw conclu-
sies en aanbevelingen die de provincie Groningen regarderen. 

Algemeen
Wij spreken allereerst onze waardering uit voor de uitvoerige en inzichtelijke 
informatie die aan uw rapport ten grondslag ligt. Ook de wijze waarop het onder-
zoek met betrokkenheid van medewerkers van de provincies(s) tot stand is geko-
men wordt door ons gewaardeerd.

In zijn algemeenheid herkennen wij ons in uw conclusies en aanbevelingen.  
Bij een aantal daarvan brengen wij nuances aan.

T.a.v. uw conclusies
het benoemen van provinciale belangen/scheiding visie en 
normstelling
Bij het stellen van regels moet niet alleen sprake zijn van een provinciaal belang 
maar moet bovendien worden gemotiveerd dat het stellen van regels noodzake-
lijk is. Dat betekent dat provinciale regels naar hun inhoud niet verder mogen 
gaan dan wat een doelmatige en doeltreffende behartiging van het betrokken 
provinciaal belang vergt. Zo kan het noodzakelijk zijn dat regels dwingend en uit-
puttend (ver- en geboden) worden geformuleerd, maar kunnen ook beperkte of 
ruime mogelijkheden worden geboden voor het maken van een afweging door de 
gemeente. Op deze wijze kan bij het stellen van regels een optimale balans wor-
den aangebracht tussen bescherming van het provinciaal belang en bestuurlijke 
afwegingsruimte voor gemeenten.

Zo is in de geldende Omgevingsverordening bepaald dat een bestemmingsplan 
kan voorzien in de bouw van nieuwe woningen voor zover deze naar aard, locatie 
en aantal in overeenstemming zijn met een gemeentelijke woonvisie die regio-
naal is afgestemd. Daarmee wordt enerzijds het provinciale belang gediend dat 
gemeenten elkaar niet beconcurreren met een overaanbod van woningbouwloca-
ties en wordt anderzijds beleidsruimte aan gemeenten geboden om in regionaal 
verband woningbouwbeleid vast te stellen. In de bestuurlijke uitvoeringspraktijk 
is niet gebleken dat deze wijze van juridische normstelling bij de doorwerking in 
bestemmingsplannen tot problemen leidt. Ook in uw rapport hebben wij daar-
voor geen aanknopingspunten gevonden.

het informeren van ps over het nakomen van bestuurlijke 
afspraken (overeenkomsten)
Bestuurlijke afspraken kunnen een nuttig instrument zijn om het te voeren 
beleid, de inhoud of toepassing van wettelijke bevoegdheden of de uitoefening 
van taken met gemeenten af te stemmen. 
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In de provincie Groningen zijn bestuursovereenkomsten met gemeenten in het 
kader van de ruimtelijke ordening uitsluitend gesloten in aanvulling op instructie-
regels over agrarische nieuwvestiging en -schaalvergroting en de opslag van 
veevoer en mest buiten agrarische bouwpercelen. Het gaat daarbij concreet om 
(proces)afspraken over de toepassing van de ‘bouwblok-op-maat-methode’ en de 
regeling daarvan in het bestemmingsplan. Modellen van deze bestuursovereen-
komsten zijn bij de vaststelling van de herziening van de Omgevingsverordening 
op 20 maart 2013 ter kennis van PS gebracht. 

Onder de nieuwe Omgevingsverordening zal geen gebruik meer worden gemaakt 
van het instrument bestuursovereenkomst.

inpassing agrarische schaalvergroting/toezicht op 
uitvoering erfbeplantingsplannen
Een tijdige en adequate uitvoering van erfbeplantingsplannen is in het belang 
van de belevingswaarde van het landschap.

Op grond van de Wro en de Wabo hebben burgemeester en wethouders de taak 
om toezicht uit te oefenen op de naleving van bestemmingsplannen en andere 
ruimtelijke besluiten. 

In het kader van de evaluatie van de ‘bouwblok-op maat- methode’ bij agrari-
sche schaalvergroting heeft de daartoe ingestelde Visitatiecommissie vijftien 
agrarische bedrijven onderzocht. Daaruit is gebleken dat bij twee derde van 
deze bedrijven het erfbeplantingsplan, zoals afgesproken aan de keukentafel,  
gedeeltelijk of geheel niet is gerealiseerd. De commissie heeft daarom geadvi-
seerd dat de gemeentelijke handhaving sterk moet worden verbeterd.

Naar aanleiding daarvan zijn wij met de gemeenten in overleg getreden om te komen 
tot een verbetering van het toezicht op de uitvoering van erfinrichtingsplannen. 

Dit overleg heeft geleid tot de bestuurlijke afspraak dat de uitvoering van erfin-
richtingplannen prioriteit krijgt in het gemeentelijke handhavingsbeleid en het 
daarbij behorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

T.a.v. uw aanbevelingen
benoemen provinciale belangen
Wij nemen uw aanbevelingen ter harte.

Met u zijn wij namelijk van mening dat provinciale ruimtelijke belangen alleen 
goed naar het gemeentelijke bestuursniveau kunnen doorwerken, indien daar-
toe duidelijke en ondubbelzinnig instructieregels zijn gesteld. Dit vergt een grote 
mate van concreetheid in de formulering van deze regels. 

Dat neemt niet weg dat instructieregels niet verder mogen gaan dan wat een 
doeltreffende borging van het te behartigen provinciaal belang vergt. In ver-
band daarmee kan het noodzakelijk zijn om in een instructieregel meer of min-
der ruimte te bieden voor flexibiliteit ofwel afwegingsruimte voor de gemeente. 
De keerzijde van grote flexibiliteit is echter onduidelijkheid. Wij zijn ons er van 
bewust er een dunne scheidslijn is tussen het bieden van meer bestuurlijke  
afwegingsruimte aan de ene kant, en het bieden van rechtszekerheid aan de 
andere kant. Het vinden van de juiste balans is maatwerk.
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Wij onderschrijven voorts uw opvatting dat een heldere verdeling van de ver-
antwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening tussen de gemeenten 
en de provincie van belang is. De provincie heeft een belangrijke verantwoor-
delijkheid voor de bescherming en verbetering van (de kwaliteit van) de fysieke 
leefomgeving. Deze verantwoordelijkheid vraagt om samenwerking met andere 
bestuursorganen, waaronder de gemeenten. PS respecteren daarbij de afspraak 
uit het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet: “Het provinciaal belang, 
vastgesteld door PS, moet wel altijd kenbaar zijn én gemotiveerd worden. Uit de 
motivering moet duidelijk worden dat het provinciaal belang niet doelmatig en 
doeltreffend door het gemeentelijk bevoegd gezag kan worden behartigd. Pro-
vincies zullen hier terughoudend mee om gaan.” Deze afspraak bevestigt de 
intentie van de wetgever dat provincies terughoudend zijn met de inzet van hun 
bevoegdheden (subsidiariteit) en de inzet niet verder strekt dan noodzakelijk is 
om het beoogde doel te bereiken (proportionaliteit). 

In lijn daarmee worden de door PS vastgestelde provinciale belangen in de nieuwe 
Omgevingsvisie aangeduid en wordt beschreven of en, zo ja, waarom het noodza-
kelijk is dat de borging van deze belangen het rechtvaardigt dat de gemeentelijke 
beleidsruimte door middel van het stellen van instructieregels over de inhoud 
van bestemmingsplannen wordt beperkt of ingekaderd.

terugkoppeling inzet bestuurlijke instrumenten
Zoals wij hiervoor al hebben aangegeven zal onder de nieuwe Omgevingsveror-
dening geen gebruik meer worden gemaakt van het instrument bestuursover-
eenkomst.

toezicht en handhaving buitengebied
Zoals wij hiervoor al hebben vermeld, hebben wij naar aanleiding van de evalu-
atie van de ‘bouwblok-op maat-methode’ met de gemeenten afspraken gemaakt 
over verbetering van het toezicht op de uitvoering van erfbeplantingsplannen.

koppeling ruimtelijke ordening en milieu
Op grond van huidige Wro en de nieuwe Omgevingswet geldt een plan-mer-
plicht voor een ruimtelijke structuurvisie respectievelijk omgevingsvisie die 
kaderstellend is voor ontwikkelingen die mer-plichtig of mer-beoordelings-
plichtig zijn. Ook is een plan-mer aan de orde als in een visie ontwikkelingen 
zijn voorzien waarvoor een ‘passende beoordeling’ gemaakt moet worden voor 
Natura 2000-gebieden.

Ter voldoening aan deze verplichting is in het kader van de nieuwe provinciale 
Omgevingsvisie (globaal) onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de mogelijk nade-
lige effecten van agrarische schaalvergroting op het milieu in het algemeen en 
stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in het bijzonder. 

De volledige integrale belangenafweging bij agrarische schaalvergroting vindt 
uiteindelijk plaats in het bestemmingsplan en, onder de nieuwe Omgevingswet, 
in het omgevingsplan. Afhankelijk van de situatie kunnen daarbij onder meer 
milieu- en natuurbelangen een rol spelen. De toelichting op een bestemmings-
plan of een omgevingsplan zal een verantwoording moeten bevatten van de uit-
komst van de verrichte onderzoeken en de daarop gebaseerde belangenafweging. 
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Aanleiding, vraagstelling en 
onderzoeksaanpak

In 2008 werd de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingevoerd. Deze wet 
had tot doel procedures te verkorten en administratieve lasten voor aanvragers 
(initiatiefnemers) en overheden te verminderen. Ook de rol van de provincie is 
veranderd; gemeentelijke bestemmingsplannen worden niet langer achteraf 
door de provincie beoordeeld, maar de provincie moet zo veel mogelijk vooraf de 
ruimtelijke provinciale belangen benoemen en vertalen in normen die moeten 
doorwerken in de gemeentelijke besluiten. De provincie benoemt de ruimtelijke 
bovengemeentelijke belangen in de structuurvisie (art.2.2. Wro) en vertaalt deze 
in regels in de provinciale ruimtelijke verordening (of omgevingsverordening). 
Beide documenten worden door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. De zorg 
dat deze provinciale belangen ook daadwerkelijk doorwerken in bestemmings-
plannen en andere ruimtelijke besluiten van gemeenten is opgedragen aan GS. 
GS beschikken namelijk over de bevoegdheid om een zienswijze uit te brengen 
(art.3.8, lid 4, Wro), en eventueel vervolgens ook een reactieve aanwijzing (art.3.8, 
lid 5, Wro) te geven ten aanzien van de burgerbindende, gemeentelijke bestem-
mingsplannen. Dit nieuwe stelsel vraagt om een actieve rol, zowel van PS (het 
benoemen van provinciale belangen en het stellen van regels), als ook van GS (het 
toezien op het naleven van de regels door gemeenten).

Uit twee eerdere onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer bleek dat de 
doorwerking van de door het provinciebestuur benoemde ruimtelijke belangen 
geen vanzelfsprekendheid is.1 Zo komt het met enige regelmaat voor dat natuur-
bestemmingen die de provincie heeft toegekend in het kader van de EHS – nu 
bekend als Natuur Netwerk Nederland - en Natura2000 niet zijn overgenomen in 
de vigerende gemeentelijke bestemmingsplannen.2 Ook bleek dat de gemeenten 
zich bij het ontwikkelen van bedrijventerrein sterk oriënteren op verlangens van 
marktpartijen, en zich daarbij niet zonder meer richten naar het provinciale beleid 
(dat overeenkomstig de SER-richtlijn voorschrijft om eerst bestaand bedrijven-
terrein te benutten voordat er nieuw bedrijventerrein wordt gereserveerd, of 
wordt ontwikkeld).

1 Noordelijke Rekenkamer, Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet, provincies Drenthe, 
Assen, 24 maart 2014. De Rekenkamer stelt dat de provinciale omgevingsverordening voor de doorwerking 
van de EHS en de Natura2000-gebieden in bestemmingsplannen veel ruimte aan gemeenten laat. 
Gedurende lange tijd kan er een discrepantie bestaan tussen de provinciale EHS-aanwijzing en de 
gemeentelijke bestemming van dat gebied als natuur. Daar komt bij dat in de landelijke RO-standaard 
de bestemmingen EHS en Natura2000 niet voorkomen waardoor op bestemmingsplankaarten de 
EHS-gebieden en de Natura2000-gebieden niet zonder meer te onderscheiden zijn. Hierdoor is het 
voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten bij raadpleging van bestemmingsplankaarten niet direct 
duidelijk welk beschermingsregime van toepassing is op het gebied wanneer als algemene bestemming 
natuur werd aangegeven. Zie ook: Alterra, Borgen van de EHS in bestemmingsplannen, Alterra-rapport 
2123, Wageningen 2011.

2 Noordelijke Rekenkamer, Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Drenthe, Assen 11 juni 
2009. En: Noordelijke Rekenkamer, Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe, Assen, 11–11–2015.
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Op het terrein van de ruimtelijke ordening moeten verschillende, soms tegen-
strijdige claims op de schaarse ruimte met elkaar in harmonie worden gebracht. 
Daarbij speelt de gemeente als bestemmingsplanautoriteit en vergunningverle-
ner een centrale rol. Het is immers de gemeente die als eerste overheid met de 
initiatiefnemer (en omwonenden) moet onderzoeken of diens project wel past 
binnen het bestemmingsplan en het geldende ruimtelijke beleid. Ten aanzien 
van provinciale belangen voert de provincie echter regie. Zo hebben PS vastge-
legd dat nieuwe bedrijven in Drenthe worden geconcentreerd (gebundeld) op een 
beperkt aantal regionale bedrijventerreinen. Neemt de gemeente dit provinciale 
uitgangspunt mee in de afhandeling van het verzoek van de initiatiefnemer die 
een nieuw bedrijf wil vestigen, dan is er sprake van doorwerking.

Ruimtelijke ordening is enerzijds gericht op het behouden van ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
en het beschermen van bestaand gebruik (conserveren). Anderzijds is het gebruik 
van de ruimte aan verandering onderhevig en dient de ruimtelijke ordening vol-
doende flexibel te zijn om vernieuwing en ontwikkeling (innovatie) mogelijk te 
maken. Tegelijkertijd moeten de planologische procedures zó ingericht zijn, dat 
burgers en ondernemers weten waar ze aan toe zijn (rechtszekerheid).

Met het onderzoek wil de Rekenkamer Statenleden inzicht geven in de wijze 
waarop GS van Drenthe in de periode 2009–2014 hebben getracht de provinciale 
doelen op het gebied van de ruimtelijke ordening – zoals beschreven in de provin-
ciale omgevingsvisie – te borgen. De Rekenkamer staat daarbij stil bij de inzet van 
het instrumentarium waarover GS beschikken om te zorgen dat het provinciale 
ruimtelijke belang doorwerkt in de burgerbindende gemeentelijke ruimtelijke 
plannen en vergunningen die de 12 Drentse gemeenten al dan niet verlenen.

De centrale vraag luidt: 
Hoe heeft de provincie er in de periode 2009–2014 voor gezorgd dat haar ruimtelijke 
beleid doorwerkt in gemeentelijke ruimtelijke plannen en heeft zij daarbij de moge-
lijkheden die het instrumentarium biedt in voldoende mate benut?

Dit onderzoek heeft nadrukkelijk niet tot doel te onderzoeken of de ruimtelijke 
doelen van de provincie Drenthe ook zijn bereikt. Het onderzoek heeft zich 
gericht op de inspanningen die het provinciebestuur pleegt om te zorgen dat 
de provinciale belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen 
en vergunningen. Daarbij heeft de Rekenkamer gebruik gemaakt van bestaand 
onderzoek. Bij deze secundaire analyse werd, in overleg met de provincies, inge-
zoomd op de thema’s ‘landbouw’, ‘bedrijventerreinen’ en ‘natuur’.
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Overzicht geraadpleegde onderzoeksgegevens:

a
Eind 2014 hebben onderzoekers verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate 
het rapport Ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro 
gepubliceerd.3 Dit onderzoek is verricht in opdracht van IPO en VNG en is grotendeels 
gebaseerd op kennis die al was verzameld in het kader van de ex-durante evaluatie 
Wro door het Planbureau voor de Leefomgeving (2012). Het bevat relevante gegevens 
voor de provincie Drenthe.

b
Op verzoek van de Rekenkamer heeft de provincie Drenthe een overzicht gegeven van 
de zienswijzen en reactieve aanwijzingen die de provincie heeft ingediend in de periode 
2009–2014. Dit geeft een eerste beeld van het gebruik dat GS hebben gemaakt van het 
planologisch toezichtsinstrumentarium.

c
In eigen Rekenkameronderzoek naar bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik 
(2009), naar de decentralisatie van het natuurbeleid (2014) en het terugblikonderzoek 
naar bedrijventerreinen en bodemsanering (2015) zijn bevindingen gedaan die betrek-
king hebben op ruimtelijke ordening.

De Rekenkamer heeft ten behoeve van deze rapportage gesprekken gevoerd met 
provinciale medewerkers en met vertegenwoordigers van LTO Noord, de Natuur- 
en Milieu Federatie Drenthe en het bureau BügelHajema. Ook is op 3 december 
2015 een werkconferentie belegd waarin deze gesprekspartners op de voorlopige 
bevindingen hebben gereageerd.

Leeswijzer
Eerst wordt uiteengezet welke instrumenten Provinciale Staten (PS) en Gedepu-
teerde Staten (GS) tot hun beschikking hebben om de provinciale ruimtelijke 
belangen te behartigen. Beschreven wordt welke provinciale belangen in de 
kaderstelling door PS zijn vastgesteld. Vervolgens is geïnventariseerd voor welke 
ruimtelijke onderwerpen GS hebben geïntervenieerd in het planologisch toezicht. 
Daarbij is in kaart gebracht welke instrumenten GS daarvoor hebben ingezet en 
hoe vaak zij dat deden. Daarna worden drie onderwerpen uit de ruimtelijke orde-
ning beschreven: ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting van de agrarische 
sector, doorwerking van de EHS en Natura2000 in gemeentelijke bestemmings-
plannen en duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen.

3 Amsterdam School of Real Estate, E. Buitelaar, A. Bregman, P. van Ree, F. de Zeeuw, Ervaringen met de 
doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, Paper 2014   09, oktober 2014.
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Instrumenten van PS

De provincie heeft verschillende instrumenten om haar belangen in gemeen-
telijke ruimtelijke plannen te laten doorwerken. Naast juridische middelen (zie 
hierna) heeft zij ook bestuurlijke middelen: overleg, samenwerking, bestuurlijke 
afspraken (convenanten)4, stimuleringsprogramma’s/subsidies en kennisover-
dracht. De terminologie van de instrumenten is onder invloed van de invoering 
van de nieuwe Wro en van de voorgenomen invoering van de Omgevingswet niet 
eenduidig. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de planologische instrumenten waar-
over PS en GS beschikken. Dit overzicht is niet uitputtend; alleen die instrumen-
ten zijn vermeld die in dit onderzoek worden besproken. Het instrument project-
besluit wordt niet besproken omdat de provincies hiervan in de periode 2009–2014 
geen gebruik hebben gemaakt.5 De reden dat de provincies geen projectbesluiten 
nemen is dat dit dubbel werk oplevert omdat een projectbesluit nog altijd gevolgd 
moet worden door een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan).6 Het 
instrument proactieve aanwijzing7 wordt evenmin besproken omdat de provincies 
hiervan in de periode 2009–2014 geen gebruik hebben gemaakt.8 De reden daar-
van is dat zij via de provinciale verordening al veel generieke instructies geven. 
Daarbij komt dat wanneer een gemeente een proactieve aanwijzing naast zich 
neerlegt de provincie geen sancties kan opleggen en dat een proactieve aanwij-
zing, in tegenstelling tot een inpassingsplan, geen directe doorwerking kent. 

4 Deze bestuurlijke instrumenten komen aan de orde in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
5 De term projectbesluit heeft in verschillende contexten (WRO, Wro, Crisis en Herstelwet, Omgevingswet) 

verschillende betekenissen. De Rekenkamer gaat hier uit van de betekenis die het projectbesluit heeft in 
de periode 2009–2014, onder de Wro en wel voor de provincie. De provincie kan een projectbesluit nemen 
wanneer een gemeentelijk bestemmingsplan een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat, 
terwijl daar toch een provinciaal belang mee gediend is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bouwprojecten 
die over een of meer gemeentegrenzen heen lopen, zoals de aanleg of omleiding van provinciale wegen. 
Door middel van een projectbesluit kunnen, vooruitlopend op een inpassingsplan, de provinciale projecten 
worden gerealiseerd. Een projectbesluit moet worden beschouwd als een anticipatieprocedure, als een fase 
voorafgaand aan het inpassingsplan. Een projectbesluit kan een gemeentelijk bestemmingsplan overrulen. 
De provincie kan bepalen dat het bestemmingsplan wordt aangepast aan het projectbesluit.

6 Zie o.a. de eerste ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening van het Planbureau voor de 
Leefomgeving van 2010.

7 De provincie kan aan de gemeente een zogenaamde proactieve aanwijzing geven. Zo kan de provincie 
bijvoorbeeld een locatie voor windmolens aanwijzen. Als instrument kent de proactieve aanwijzing 
enkele tekortkomingen, waaronder het ontbreken van een sanctiebevoegdheid bij het niet opvolgen 
van de aanwijzing, de indirecte werking en het gevaar van een verstorende werking op bestuurlijke 
verhoudingen. 

8 Zie o.a. de eerste ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening van het Planbureau voor de Leefomgeving 
van 2010.
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Tabel 2.1 Planologische instrumenten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

Planologische instrumenten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten

Structuurvisie

Provinciale Verordening

Provinciaal inpassingsplan

Gedeputeerde Staten

Formeel overleg

Zienswijze

Reactieve aanwijzing

Beroep

(Bestuurlijke afspraken/Convenanten)

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en hoe vaak PS hun planologisch instru-
mentarium hebben ingezet in de periode 2009–2014. Ook wordt ingegaan op het 
begrip ‘provinciaal belang’.

2.1  Provinciaal belang

Een belangrijk uitgangspunt van de Wro van 2008 is om een scheiding aan te 
brengen tussen enerzijds ruimtelijk beleid (visie) en het benoemen van provinci-
ale belangen en anderzijds normstelling in de vorm van algemeen bindende voor-
schriften, opgenomen in een provinciale verordening. In een structuurvisie kun-
nen PS het ruimtelijke beleid voor één of meerdere thema’s weergeven en kunnen 
zij benoemen welke ruimtelijke onderwerpen zij van provinciaal belang achten. 
Zoals eerder aangegeven bindt een structuurvisie uitsluitend het bestuursorgaan 
dat de structuurvisie heeft vastgesteld, in dit geval de provincie. Dit betekent ech-
ter niet dat een gemeente een provinciale structuurvisie kan negeren. Het is de 
bedoeling dat een gemeente provinciale structuurvisies betrekt bij het opstellen 
van bestemmingsplannen. Als Statenleden voor sommige provinciale belangen 
meer zekerheid willen hebben over de doorwerking in gemeentelijke, ruimtelijke 
plannen dan kunnen zij voor deze belangen normen opnemen in een provinciale 
verordening. Deze normen zijn algemeen bindende regels die de gemeente in 
acht moet nemen. 

De wetgever heeft niet aangegeven welke ruimtelijke aspecten wel en welke 
niet van provinciaal belang zijn. Het is aan het provinciebestuur om duidelijk te 
beschrijven welke kwaliteiten en onderwerpen zij van provinciaal belang acht. Om 
die provinciale belangen voor een ieder kenbaar vast te leggen, zijn er twee docu-
menten beschikbaar:
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 — de structuurvisie: deze heeft een zelfbindende werking en is dus voor derden 
(zoals de gemeenten) vooral indicatief;

 — de provinciale verordening: deze heeft een algemene, externe, juridisch bin-
dende werking.

Wat is nu een provinciaal belang?9

In de eerste plaats is iets van bovengemeentelijk/provinciaal belang wanneer het 
door de wetgever aan een hoger bestuursniveau dan de gemeente is opgedragen. 
Het gaat dan om ruimtelijke objecten en inpassingen die direct samenhangen 
met wettelijke (medebewind)taken van de provincie. Op basis van de Natuurwet-
geving kan worden gedacht aan het Nationaal Natuur Netwerk (vroeger EHS) en 
de gebieden die zijn aangemeld als Natura2000. Ook kan worden gedacht aan de 
ruimtelijke inpassing van de provinciale wegen. Deze ruimtevragende, wettelijke 
taken hebben in vrijwel alle gevallen ook een gemeentegrensoverschrijdende 
werking (extern effect).

In de tweede plaats zijn ruimtelijke aspecten van belang die naar hun aard een 
bovengemeentelijk karakter hebben. Dat kan dan gaan om de regionale bundeling 
van bedrijventerrein, maar ook om de wederzijdse afstemming bij het maken 
van gemeentelijke woningbouwplannen. Het bovengemeentelijke karakter kan 
zich uiten in het beheersen van de “externe effecten” (zoals bij woningbouw, kan-
torenbouw of bedrijventerrein, waarbij aanleg in de ene gemeente negatieve of 
positieve gevolgen kan hebben voor de bezetting van bedrijventerreinen in buur-
gemeenten). Het bovengemeentelijke karakter kan ook naar voren komen door 
het feit dat de collectieve voorziening zich fysiek uitstrekt over het territorium van 
meerdere gemeenten (zoals het geval zal zijn bij een provinciale weg, een lange-
afstandsfietspad, een buizenstraat of een elektriciteitsstraat).

Tot slot is in het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate een citaat 
vermeld waarin gesteld wordt dat iets een provinciaal belang is “wanneer er ‘pro-
vinciaal belang’ op staat”10, met andere woorden: wanneer PS zelf van mening 
zijn dat zij erover gaan.

Belangrijk is nog om te vermelden dat een bepaald ruimtelijk aspect alleen maar 
een provinciaal belang kan worden als dat zo is benoemd in de structuurvisie of 
in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

9 Het belangrijkste criterium dat naar voren komt uit uitspraken van de Raad van State (Uitspraak 
van ABRvS 16 februari 2011, zaaknr. 201005138/1/R3) en de parlementaire geschiedenis van de 
totstandkoming van de Wro, is dat het moet gaan om bovengemeentelijke aspecten. Dit criterium wordt 
door de Afdeling bestuursrechtspraak marginaal getoetst. Dat betekent dat een provincie niet snel te 
ver kan gaan in het benoemen van provinciale belangen. Toch betekent dat niet dat de afbakening van 
provinciale belangen in alle gevallen logisch is of in lijn met de gedachte van de wet. De vraag blijft 
immers wat dan verstaan kan worden onder ‘bovengemeentelijke aspecten’.

10 De Amsterdam School of Real Estate stelt: In de literatuur is wel opgemerkt dat een provinciaal 
belang een provinciaal belang is als er provinciaal belang op staat. Van Zundert (2012) heeft het over 
de niet inhoudelijke (aanzienlijk marginale) toets die de Afdeling bestuursrechtspraak wat dit betreft 
aanhoudt. Zie ook p.6:  De Afdeling beziet of de belangen zijn opgenomen in de provinciale verordening. 
Is dat het geval dan ziet de Afdeling geen reden te oordelen dat er geen sprake is van een provinciaal 
belang . Amsterdam School of Real Estate, E. Buitelaar, A. Bregman, P. van Ree, F. de Zeeuw, Ervaringen 
met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, Paper 2014   09, oktober 2014, p.6.
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2.2  Structuurvisie: Provinciaal Omgevingsplan

Provincie Drenthe heeft aanvankelijk ervoor gekozen om het Provinciaal Omge-
vingsplan Drenthe van 2004 (POP II) op grond van het overgangsrecht onder de 
nieuwe Wro aan te merken als structuurvisie. De provincie heeft in een aparte 
notitie aangeven welke onderdelen van het POP II van provinciaal belang zijn.11  
In deze notitie merkt de provincie op dat in de praktijk gemeenten verantwoor-
delijkheid dragen voor ruimtelijke ontwikkelingen in steden en kernen en dat 
de provincie zicht primair richt op het landelijk gebied. Een belangrijk provin-
ciaal belang is dan ook het realiseren en in stand houden van een vitaal landelijk 
gebied.

Vervolgens hebben PS in 2010 de Omgevingsvisie Drenthe 2010 vastgesteld die 
medio 2014 geactualiseerd is.12 Vooruitlopend op de Omgevingswet die in 2018 
van kracht zal worden, spreekt de provincie Drenthe in 2010 al van een omge-
vingsvisie in plaats van een structuurvisie. In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 zijn 
vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:

 — de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 — het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
 — het regionaal waterplan op grond van de Waterwet;
 — het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer 

en vervoer.

De provincie merkt op dat de benoemde provinciaal belangen in de Omgevings-
visie Drenthe 2010 op hoofdlijnen zijn gebaseerd op een aantal kernkwaliteiten. 
Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijk-
heid van Drenthe. Het provinciaal belang ligt dan in het behouden en waar moge-
lijk ontwikkelen van de zes volgende kernkwaliteiten: 

 — rust, ruimte, natuur en landschap;
 — oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
 — naoberschap;
 — menselijke maat;
 — veiligheid;
 — kleinschaligheid (Drentse schaal).

De provincie heeft deze kernkwaliteiten vervolgens vertaald naar indicatoren. 

Aan de hierboven genoemde kernkwaliteiten is de kernwaarde bedrijvigheid 
toegevoegd. Onder de kernwaarde bedrijvigheid wordt verstaan: ontwikkelingen 
die positief zijn voor de werkgelegenheid en het behoud/vestiging van bedrijven en 
instellingen. De reden van deze toevoeging is om de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijvig-heid in Drenthe een plaats te geven in het afwegingskader dat moet 
leiden tot keuzes en besluiten over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De 
kernwaarde bedrijvigheid telt dan even zwaar als een kernkwaliteit. Daarbij 
gaat het zowel om bedrijvigheid in de dorpen, de steden en op bedrijventerrei-
nen als om bedrijvigheid in de landbouw, in de vrijetijdssector en gekoppeld 
aan natuur(beleving). Vervolgens heeft de provincie voor verschillende thema’s 
actuele ontwikkelingen beschreven en aan de hand van deze ontwikkelingen 

11 Het gaat om de Notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 
1–7–2008) vastgesteld door PS op 26–6–2008.

12 Provincie Drenthe. Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014. Vastgesteld door PS op 2 juli 2014. 
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het provinciale belang benoemd.13 

LTO Noord vermeldt op haar website14 dat de introductie van de kernwaarde 
bedrijvigheid mag worden beschouwd als één van haar successen. Volgens LTO 
wordt landbouw bij keuzes en beslissingen in het afwegingsproces zo meer gelijk-
waardig aan andere functies en waarden. Bij provinciale ruimtelijke beleidsbe-
slissingen wordt de land- en tuinbouw in Drenthe voortaan gelijkwaardig of zelfs 
bovengeschikt aan andere belangen meegewogen. De Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe is een andere mening toegedaan en vindt dat het economische belang met 
de introductie van de ‘kernwaarde bedrijvigheid’ een dubbel gewicht krijgt.15

2.3  Provinciale Omgevingsverordening

In de provinciale verordening staan de regels waaraan bestemmingsplannen, 
wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en (tijdelijke) omge-
vingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dienen 
te voldoen. De verordening bevat algemeen verbindende voorschriften die zich 
niet tot burgers richten maar tot bestuursorganen. Burgers kunnen bij de rechter 
wel een beroep doen op de naleving van de instructieregels door de gemeente.

In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 geeft de provincie aan dat zij terughoudend wil 
omgaan met de inzet van juridische instrumenten (ruimtelijke verordening en 
inpassingsplannen) om ruimtelijke ontwikkelingen bij gemeenten af te dwingen. 
Het formele instrumentarium leidt in de ogen van de provincie tot een hiërarchi-
sche relatie en staat daarmee een aanpak op basis van gelijkwaardigheid in de 
weg. De provincie geeft aan dat zij ervan uitgaat dat haar partners het provinci-
ale beleid in structuurvisies respecteren en dit laten doorwerken in hun visie en 
ruimtelijke plannen. In principe kiest de provincie alleen voor de inzet van meer 
dwingende instrumenten wanneer blijkt dat samenwerking tot onvoldoende 
resultaat leidt.16 De provincie wil de ruimtelijke verordening inzetten:

 — indien hogere wet- en regelgeving dit vereist;
 — wanneer provinciale beleidskeuzes ‘hard’ zijn (een voorbeeld is het weren van 

nieuwe intensieve veehouderij);
 — om zorgvuldigheid van besluitvorming te borgen (een voorbeeld is het borgen 

van afspraken in woningbouwplannen).

Provincie Drenthe heeft op 7 juli 2004 de milieuverordening, de verordening 
wegen en waterwegen, de verordening waterhuishouding en de ontgrondingen-
verordeningen samengevoegd tot een provinciale omgevingsverordening (POV). 
In 2011 heeft de provincie hier een vijfde verordening aan toegevoegd, gebaseerd 
op de Wro van 2008. Deze Provinciale omgevingsverordening Drenthe is door PS vast-
gesteld op 9 maart 2011. Op 23 september 2015 hebben PS een geactualiseerde 

13 De thema’s waarvoor de provincie in de Omgevingsvisie Drenthe 2010 provinciale belangen heeft 
benoemd zijn: zorgvuldig ruimtegebruik; milieu- en leefomgevingskwaliteit; economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid; demografische ontwikkeling; wonen; steden en stedelijke netwerken; klimaatverandering; 
duurzame energievoorziening en gebruik van de ondergrond (grondwaterwinning); mobiliteit en 
bereikbaarheid; natuur EHS en biodiversiteit); landschap; multifunctionaliteit; cultuur en sport.

14 http://www.ltonoord.nl/resultaat/resultaten-provincie-drenthe–2010, geraadpleegd november 2015.
15 Interview d.d. 3–11–2015.
16 Omgevingsvisie, p.29.

http://www.ltonoord.nl/resultaat/resultaten-provincie-drenthe�2010
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versie van de POV vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de actualisatie van de 
Omgevingsvisie van 2014. 

De provincie geeft aan dat alleen provinciale belangen waarbij het stellen van 
algemeen bindende voorschriften een duidelijke meerwaarde heeft, een plaats 
hebben gekregen in de POV van 2011. Hierbij merkt de provincie op dat het al dan 
niet voorkomen van een provinciaal belang in de verordening nadrukkelijk niet 
betekent dat de opgenomen belangen een hogere prioriteit hebben. De provincie 
heeft ervoor gekozen om in de POV eveneens bepalingen op te nemen die een 
relatie leggen met de ruimtelijke kwaliteit (kernkwaliteiten, toepassen SER lad-
der en milieu- en leefomgeving), zoals beschreven in de Omgevingsvisie Drenthe 
2010. Zo is bijvoorbeeld als bepaling opgenomen dat indien een voorgenomen 
nieuwe activiteit effect kan hebben op kernkwaliteiten in het betreffende ruimte-
lijke plan is onderbouwd dat deze activiteit deze kernkwaliteiten niet significant 
aantast. Bij veel bepalingen in de POV is sprake is van een motiveringsvereiste, 
waarbij regelmatig wordt verwezen naar provinciale beleidsdocumenten. De 
Amsterdam School of Real Estate merkt hierover op dat provincie Drenthe haar 
bepalingen in de POV nogal vaag en open heeft geformuleerd, wat kan leiden tot 
interpretatieverschillen.17 

De afgelopen jaren is verschillende malen bij de Raad van State aanhangig 
gemaakt of bepalingen in een ruimtelijke verordening die verwijzen naar de 
inhoud van andere beleidsdocumenten juridisch houdbaar zijn. Hiermee treedt 
namelijk een vervaging op tussen visie en normstelling. Op deze wijze wordt 
de inhoud van deze beleidsdocumenten indirect ook juridisch bindend voor 
gemeenten. Inmiddels is er enige juridische prudentie waaruit blijkt dat een der-
gelijke constructie op voorhand door de Raad van State niet wordt uitgesloten. 
Het is echter geen gegeven dat de provincie in alle gevallen door de bestuursrechter 
in het gelijk zal worden gesteld als zij met een reactieve aanwijzing gemeentelijke 
ruimtelijke plannen wil corrigeren.18

Naast procedurele heeft de provincie ook direct toetsbare bepalingen opgenomen 
in de POV. Voorbeelden hiervan zijn:

 — een verbod op weidewinkels;
 — een verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderijen;
 — voor intensieve veehouderij geldt dat bedrijfsbebouwing in het buitengebied 

niet meer dan 1 bouwlaag mag hebben;
 — een verbod op het permanent bewonen van recreatieverblijven.

Provinciale belangen volgens landelijke benchmark
De onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Amsterdam 
School of Real Estate hebben de provinciale verordeningen geanalyseerd en 
per provincie in kaart gebracht welke ruimtelijke onderwerpen als provinciaal 
belang benoemd zijn. Voor de provincie Drenthe hebben zij zich gebaseerd op 

17 In het rapport van de Amsterdam School of Real Estate worden de volgende voorbeelden geciteerd:  
De onderstaande voorbeelden geven wel een goed beeld van hoe open normering eruit kan zien: 
– zo weinig mogelijk negatieve gevolgen  (artikel 3.19 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe); 
– geen ontwikkelingen die de robuustheid van het systeem schaden  (artikel 3.18 Provinciale Omge-  
vingsverordening Drenthe) .

18 Planbureau voor de Leefomgeving. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage. 
Den Haag februari 2012. Paragraaf 3.5.
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de provinciale omgevingsverordening Drenthe, 14 april 2011, geconsolideerde 
versie 6 juli 2013. De Amsterdam School of Real Estate heeft deze documenten 
geraadpleegd in januari 2014. Aanpassingen na die tijd zijn door de Amsterdam 
School of Real Estate en door de Rekenkamer niet meegenomen in de analyse. 
In de omgevingsverordening heeft de provincie Drenthe in totaal 35 ruimtelijke 
onderwerpen expliciet benoemd. De onderzoekers van de Amsterdam School of 
Real Estate hebben hiervoor een standaardchecklist gehanteerd die het mogelijk 
maakt om dit aantal geregistreerde onderwerpen te vergelijken met de andere  
11 provincies. Voor de ruimtelijke onderwerpen die als provinciaal belang 
benoemd zijn, kan de provincie bij de voorbereiding van gemeentelijke bestem-
mingsplannen zienswijzen indienen (zie ook paragraaf 3.2). Indien naar het oor-
deel van de provincie Drenthe onvoldoende rekening wordt gehouden met deze 
zienswijzen kunnen GS met betrekking tot deze ruimtelijke onderwerpen van 
provinciaal belang een reactieve aanwijzing geven (zie ook paragraaf 3.3).

In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de onderwerpen waarvoor de provincie 
algemeen bindende voorschriften heeft opgenomen in de omgevingsverorde-
ning. Het betreft in totaal 14 beleidsthema’s die onderverdeeld zijn naar in totaal 
35 onderwerpen (provinciale belangen). Tevens is aangegeven op basis van welk 
motief het provinciaal belang is benoemd. In 25 gevallen betreft het grensover-
schrijdende effecten, in 8 gevallen de uitvoering van een wettelijk taak (mede-
bewind) en in 2 gevallen gaat het om grensoverschrijdend ruimtebeslag. 

Tabel 2.2 Overzicht van ruimtelijke belangen waarvoor provincie Drenthe algemeen bindende voorschriften in de Provinciale  

omgevingsverordening Drenthe van 14 april 2011 heeft opgenomen. Tevens is het achterliggende motief aangegeven.

Ruimtelijk belang Motief om belang te nemen in de verordening 

Afval

Afval wettelijke taak

Energie

biovergisting grensoverschrijdend effect

windturbines, algemeen grensoverschrijdend effect

Infrastructuur/Vervoer

infrastructuur (aanleg, vrijwaring) wettelijke taak

mobiliteitstoets bestemmingsplan grensoverschrijdend effect

Landbouw

agrarische bedrijfsvestiging nieuw grensoverschrijdend effect

agrarische bedrijfsvestiging uitbreiding grensoverschrijdend effect

glastuinbouw nieuw vestiging grensoverschrijdend effect

intensieve veehouderij nieuw vestiging grensoverschrijdend effect

intensieve veehouderij uitbreiding grensoverschrijdend effect

Landschap

archeologische, aardkundige en cultuurhistorische 
waarden grensoverschrijdend ruimtebeslag

landschapswaarden buiten Nationale Landschappen grensoverschrijdend ruimtebeslag

nationale landschappen wettelijke taak
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Milieu

duisternis buitengebied grensoverschrijdend effect

Natuur

natuur - EHS wettelijke taak

Ondergrond

Ontgrondingen, gaswinningen, zoutwinning, etc wettelijke taak

Recreatie en toerisme

recreatiewoningen, bouw, verbouw grensoverschrijdend effect

recreatiewoningen permanente bewoning grensoverschrijdend effect

Ruimtelijke kwaliteit

ruimtelijke kwaliteit stedelijk gebied grensoverschrijdend effect

ruimtelijke kwaliteit buitengebied grensoverschrijdend effect

principes: kernkwaliteit, SER-ladder, bundeling grensoverschrijdend effect

eisen toelichting in bestemmingsplan grensoverschrijdend effect

Veiligheid

externe veiligheid wettelijke taak

verkeersveiligheid wettelijke taak

Water

tegengaan wateroverlast, overstroming, 
waterberging wettelijke taak

Werken

(nieuw) bedrijventerrein grensoverschrijdend effect

uitbreiding bestaand bedrijventerrein grensoverschrijdend effect

bescherming bestaande detailhandel in kernen grensoverschrijdend effect

detailhandel buiten kernen grensoverschrijdend effect

verbod weidewinkels grensoverschrijdend effect

niet agrarische bedrijven buitengebied grensoverschrijdend effect

volgens bestaande visie, zoals een 
bedrijventerreinplan grensoverschrijdend effect

Wonen

functieverandering / ruimte-voor-ruimte grensoverschrijdend effect

volgens bestaande woningbouwvisie, regionale 
afstemming grensoverschrijdend effect

Overig

bescherming radiotelescopen grensoverschrijdend effect

Totaal 35

Bron: Edwin Buitelaar, e.a., Ervaringen met doorwerking provinciaal beleid, bijlage 3, p.35–39, 2014

Uit het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate komt naar voren dat 
het aantal onderwerpen (provinciale belangen) waarvoor de 10 provincies voor-
schriften hebben opgenomen in de verordening varieert van 21 (provincie Gel-
derland) tot 41 (provincie Groningen). Met 35 onderwerpen neemt de provincie 
Drenthe een modale positie in.
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2.4  Provinciaal Inpassingsplan

PS hebben de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor het grond-
gebied van de gemeente. Dit wordt een zogenaamd inpassingsplan genoemd. 
Wanneer een inpassingsplan wordt vastgesteld, is de gemeenteraad niet langer 
bevoegd zelf een bestemmingsplan vast te stellen voor dit gebied. Een inpas-
singsplan heeft namelijk dezelfde juridische status als een bestemmingsplan en 
heeft rechtstreekse doorwerking. Aanvankelijk vertoonden de provincies enige 
schroom om dit instrument toe te passen. Inmiddels is dat niet meer het geval 
en wordt dit instrument vaker gebruikt.19 Het inpassingsplan blijkt in sommige 
gevallen juist een efficiënt middel te zijn dat ook gemeenten voordelen biedt. 

De provincie Drenthe was aanvankelijk zeer terughoudend met het toepassen 
van het inpassingsplan en wilde in principe geen gebruik maken van dit instru-
ment. Later is de provincie hierop teruggekomen en  heeft zij zich op het stand-
punt gesteld dat het inpassingsplan toch van dienst kan zijn bij zowel kaderstel-
ling als ontwikkeling.20 In de periode 2009–2014 heeft de provincie geen gebruik 
gemaakt van dit instrument. In 2015 heeft de provincie Drenthe voor het eerst een 
provinciaal inpassingsplan in procedure gebracht voor de waterhuishouding ten 
zuiden van het grote natte natuurgebied Bargerveen – overigens in samenwer-
king met de gemeente Emmen en het waterschap Vechtstromen. Bij de beslissing 
om deze verandering in de waterhuishouding door te voeren via een provinciaal 
plan hebben vooral natuurbelangen, waterbelangen en belangen van landbouw 
en landschap een rol gespeeld.

19 Planbureau voor de Leefomgeving, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage, Den 
Haag 2012, p.11.

20 In de tweede ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening van het Planbureau voor de Leefomgeving 
van 2012 is hier melding van gemaakt. Verwezen is naar de Startnotitie Realisatie Omgevingsvisie Drenthe 
van december 2010 (blz. 77).



Instrumenten van GS

3



18Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking - nvb Provincie drenthe

Instrumenten van GS

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en hoe vaak GS hun planologisch instru-
mentarium hebben ingezet in de periode 2009–2014. De instrumenten van GS 
die worden besproken zijn: formeel overleg, zienswijze, reactieve aanwijzing, 
beroep. Het instrument convenanten is geen juridisch instrument en wordt 
daarom besproken in de hoofdstukken 4 en 6. 

3.1  Formeel overleg

Met de inwerkingtreding van de Wro in 2008 is de goedkeuring van bestemmings-
plannen door provincies vervallen. Daarmee is ook de wijze waarop provincies 
overleg voeren met gemeenten over ruimtelijke plannen veranderd. De Wro en 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stellen dat bij de voorbereiding van een ruim-
telijk plan zogenoemd formeel overleg moet plaatsvinden. In geval van gemeen-
telijke ruimtelijke plannen betekent dit dat gemeenten met provincie en/of Rijk 
verplicht overleg moeten voeren over voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 
in het geval er provinciale en/of nationale belangen in het geding zijn. Doordat 
het verplichte vooroverleg onder de WRO één van de grootste vertragingsfacto-
ren bij ruimtelijke besluiten bleek te zijn, is in artikel 3.1.1 lid 2 Bro vastgelegd dat 
GS kunnen bepalen dat onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen 
geen overleg is vereist met de provincie respectievelijk het Rijk.21 Op deze wijze 
kunnen GS het aantal gevallen waarbij formeel overleg moet plaatsvinden beper-
ken. Voorafgaand aan het formele overleg voeren provincies en gemeenten veelal 
informeel overleg om vroegtijdig zoveel mogelijk af te stemmen. 

De sturingsfilosofie van de provincie Drenthe gaat uit van een goede samenwer-
king met de 12 Drentse gemeenten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds 
vertrouwen. Het uitgangspunt is dat gemeenten het provinciale ruimtelijke orde-
ningsbeleid respecteren en bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening 
houden met de provinciale belangen. De inzet van meer dwingende instrumenten 
zal pas plaatsvinden als blijkt dat informatieoverdracht en overleg tot onvol-
doende resultaat leiden. Dit houdt in dat de provincie beoogt om zoveel mogelijk 
via (in)formeel overleg af te stemmen. Om te zorgen voor een solide en struc-
turele samenwerking is de provincie in 2010 gestart met relatiebeheer. Het doel 
van dit relatiebeheer is om in een vroeg stadium ruimtelijk-economische plan- 
ontwikkeling onderling af te stemmen. Volgens de provincie zorgt het relatie-
beheer ervoor dat de kans afneemt dat de provincie een beroep moet doen op 
formele procedures, zoals het indienen van een zienswijze en het afgeven van een 
reactieve aanwijzing.22 De provincie geeft aan dat het (in)formele overleg naar 
wens verloopt, waardoor het aantal zienswijzen beperkt blijft.

21 VROM-Inspectie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Wettelijk vooroverleg bij ruimtelijke plannen; 
ex durante onderzoek Wet ruimtelijke ordening, 31 mei 2011 Publicatienummer: VI–2011–100.

22 Provincie Drenthe. Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014. Vastgesteld door PS op 2 juli 2014. 
Hoofdstuk 3.
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3.2  Zienswijze

Zoals hierboven aangegeven is de insteek van de provincie om via het relatie-
beheer met gemeenten zoveel mogelijk af te stemmen tijdens het (in)formele 
vooroverleg om het aantal zienswijzen te beperken. Tabel 3.1 geeft een overzicht 
van het aantal ontwerp bestemmingsplannen dat de Drentse gemeenten in de 
periode 2009–2014 ter beoordeling aan de provincie heeft voorgelegd. Tevens is 
aangegeven hoeveel zienswijzen de provincie in deze periode heeft ingediend. 
Het betreft in totaal 458 ontwerp bestemmingsplannen die aanleiding zijn 
geweest tot in totaal 17 zienswijzen. In tabel 3.1 is tevens het aantal vastgestelde 
bestemmingsplannen vermeld. De verwachting is dat over een langere periode 
het aantal ontwerp bestemmingsplannen in lijn is met het aantal vastgestelde 
bestemmingsplannen.  Gerekend over de periode 2009–2014 blijkt er een ver-
schil te zijn van 87. Volgens de provincie zijn mogelijke verklaringen voor dit ver-
schil dat het soms lang kan duren voordat ontwerp bestemmingsplannen defi-
nitief worden vastgesteld en in sommige gevallen lopende gevallen tussentijds 
worden stopgezet. De Rekenkamer merkt op dat in 2014, in vergelijking met de 
jaren daarvoor, relatief veel ontwerp plannen aan de provincie zijn voorgelegd, 
namelijk 137. De meeste van deze plannen zullen waarschijnlijk pas in 2015 of 
2016 definitief worden vastgesteld. Dit kan een belangrijk deel van het verschil 
verklaren.

Tabel 3.1 Aantal ontwerp bestemmingsplannen dat door de Drentse gemeenten in de periode 2009–2014 aan de provincie is voor-

gelegd en het aantal zienswijzen dat de provincie heeft ingediend.

 

Drenthe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Ontwerp bestemmingsplannen/ 
omgevingsvergunningen 62 65 62 47 85 137 458

Zienswijzen 2 2 2 5 4 2 17

Percentage zienswijze/plan en 
of vergunning 3% 3% 3% 11% 5% 2% 4%

Vastgestelde 
bestemmingsplannen 66 63 48 40 79 75 371

In figuur 3.1 is het verloop van aantal ontwerp bestemmingsplannen in de peri-
ode 2009–2014 vergeleken met het aantal ingediende zienswijzen. Het aantal 
ontwerp bestemmingsplannen varieert van 47 in 2012 tot 137 in 2014 en het aan-
tal zienswijzen 2 tot 5 in 2012. Het komt erop neer dat gemiddeld op jaarbasis bij 
4% van de ontwerp bestemmingsplannen een zienswijze is ingediend. Dit houdt 
in dat bij 96% van de plannen de provincie het niet nodig heeft gevonden om 
richting gemeente corrigerend op te treden. Anders gezegd, in de meeste geval-
len was de provincie van mening dat de doorwerking van de provinciale ruimte-
lijke belangen goed was geregeld. Gelet op het geringe aantal zienswijzen lijkt 
het erop dat de provinciale sturingsfilosofie inderdaad goed werkt. 
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Figuur 3.1 Aantal ontwerp bestemmingsplannen dat in de periode 2009–2014 aan de provincie Drenthe is voorgelegd vergeleken 

met het aantal ingediende zienswijzen. 
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Tot de inwerkingtreding van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) op  
1 oktober 2010 kon de gemeente op basis van artikel 3.10 van de Wro een project-
besluit opstellen om lokale afwijkingen van het geldende bestemmingsplan door 
te voeren. In feite betreft het hier kleine, lokale wijzigingen van het bestem-
mingsplan, ook wel postzegelplannen genoemd. Voor de invoering van de Wro 
gebeurde dit via de vrijstellingsbesluiten (artikel 19 procedures). Met de Wabo 
zijn ongeveer 25 vergunningen en toestemmingen opgegaan in één allesom-
vattende omgevingsvergunning en is de mogelijkheid van een projectbesluit 
komen te vervallen. Wanneer een aanvraag voor een voorgenomen ontwikkeling 
ruimtelijk gezien niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, dan zal de 
omgevingsvergunning naast de uitvoeringsbesluiten tevens een planologisch 
besluit moeten bevatten. Een dergelijke omgevingsvergunning  wordt ook wel 
aangeduid als afwijkingsbesluit. Wanneer de voorgenomen ruimtelijk ontwik-
keling een provinciaal belang raakt, dient de gemeente de provincie hiervan op 
de hoogte te stellen. Ook bij afwijkingsbesluiten kan de provincie een zienswijze 
indienen.  

Tabel 3.2 geeft een overzicht van het aantal ontwerp omgevingsvergunningen dat 
in de periode 2009–2014 door de Drentse gemeenten aan de provincie is voorge-
legd. Opvallend is dat in Drenthe in 2009 en 2010 geen ontwerp projectbesluiten 
zijn voorgelegd aan de provincie. Ook het aantal ontwerp omgevingsvergun-
ningen is na het ingaan van de Wabo in 2010 tot 2015 zeer beperkt. De provincie 
heeft aangegeven dat naar verwachting dit aantal de komende jaren flink gaat 
stijgen. In 2015 zijn namelijk 39 ontwerp omgevingsvergunningen ter beoorde-
ling voorgelegd aan de provincie. Het lijkt erop dat kleine, lokale planologische 
ontwikkelingen steeds vaker geregeld worden via een omgevingsvergunning en 
dat de omgevingsvergunning daarmee de rol van het vrijstellingsbesluit van de 
oude WRO heeft overgenomen.   
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Tabel 3.2 Aantal ontwerp omgevingsvergunningen dat door de Drentse gemeenten in de periode 2009–2014 is voorgelegd en het 

aantal zienswijzen dat door de provincie is ingediend. 

Drenthe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Ontwerp projectbesluit/ 
omgevingsvergunning 0 0 0 0 6 6 12

Zienswijzen 0 0 0 0 1 3 4

Percentage zienswijze/ 
vergunning 0% 0% 0% 0% 17% 50% 33%

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de provinciale belangen die in de 21 zienswijzen 
zijn genoemd. Sommige zienswijzen betreffen één provinciaal belang, in de meeste 
zienswijzen zijn meerdere provinciale belangen genoemd. Van de 21 zienswijzen 
die zijn uitgebracht hadden er 8 betrekking op een gemeentelijk bestemmings-
plan buitengebied, 4 zienswijzen gingen over een voorgenomen omgevingsvergun-
ning, in de andere 9 gevallen ging het om specifieke bestemmingsplannen. In totaal 
wordt in de 21 zienswijzen gerefereerd aan 42 provinciale belangen. Dit komt 
gemiddeld neer op 2 belangen per zienswijze.

De drie beleidsthema’s die in de provinciale zienswijzen het vaakst zijn genoemd, 
zijn: 

1. Landschap (18 keer) In de meeste zienswijzen geeft de provincie aan dat de 
betreffende gemeente onvoldoende heeft aangegeven of zij rekening houdt 
met eventueel aanwezige archeologische waarden (8 keer). Veelal was het 
probleem dat gemeenten mogelijke archeologische waarden niet expliciet op 
de plankaart hadden geborgd. Borging betekent in dit geval dat voor aange-
wezen gebieden bij voorgenomen nieuwe activiteiten een verplichting geldt 
tot het doen van onderzoek naar mogelijke aanwezige archeologische waar-
den voordat de activiteit mag worden uitgevoerd.23 Ook komt het voor dat 
gemeenten onvoldoende motiveren hoe de landschappelijke inpassing voor 
bijvoorbeeld de uitbreiding van agrarische bebouwing is geregeld (5 keer);

2. Landbouw (10 keer) De meeste zienswijzen hebben betrekking op de inten-
sieve veehouderij (8 keer). In de omgevingsverordening is als bovengrens 
een bouwkavelomvang voor niet-grondgebonden, intensieve veehouderij 
aangegeven van anderhalve hectare. In sommige ontwerpen van gemeente-
lijke bestemmingsplannen buitengebied wordt een grotere omvang van het 
bouwkavel toelaatbaar geacht;

3. Natuur (6 keer) Regelmatig laat een gemeente in een ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied achterwege om kleinere bosjes of heidevelden als natuur aan te 
merken. De provincie ziet er op toe dat ook deze kleinere natuurelementen 
op de gemeentelijke plankaart worden onderscheiden. Daarnaast hebben 
gemeenten op kaarten behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 
niet altijd de EHS-begrenzing correct weergegeven.

23 Op de achtergrond spelen de verplichtingen uit het Verdrag van Malta (1992).
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Tabel 3.3 Overzicht van de provinciale belangen die genoemd zijn in de 21 zienswijzen (periode 2009–2014).

Provinciaal belang Aantal

Landbouw

uitbreiding agrarische bedrijven 1

hoogte agrarische gebouwen 1

nieuwvestiging intensieve veehouderij 2

uitbreiding intensieve veehouderij 6

Subtotaal 10

Landschap

archeologische waarden 8

landschappelijke waarden 1

cultuurhistorische waarden 2

bebouwing buitengebied 2

landschappelijke inpassing 5

uitbreiding intensieve veehouderij 6

Subtotaal 18

Natuur

natuur – EHS, natuur buiten EHS 5

ontgrondingen 1

Subtotaal 6

Recreatie en toerisme

toepassen SER-ladder 1

Subtotaal 1

Water- en kustverdediging

tegengaan wateroverlast, waterberging 2

Subtotaal 2

Werken

nieuw bedrijventerrein 1

detailhandel buiten kernen 2

Subtotaal 3

Wonen

regionale afstemming woningbouw 1

functieverandering in landelijk gebied 1

Subtotaal 2

Totaal 42
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De Rekenkamer merkt op dat het aantal zienswijzen dat een provincie uitbrengt 
geen directe weerspiegeling is van het belang dat een provincie hecht aan dat spe-
cifieke beleidsterrein. Het aantal zienswijzen wordt bijvoorbeeld mede beïnvloed 
door het aantal bestemmingsplannen dat de provincie in dat jaar heeft moeten 
beoordelen. Ook de verplichte actualisatie van bestemmingsplannen in 2013 is 
een factor die meespeelt. Daarnaast speelt het vooroverleg een belangrijke rol; 
hierin worden veel potentiële strijdigheden van het ontwerp bestemmingsplan 
met het provinciale beleid afgevangen. Volgens de provincie zijn veel zienswijzen 
bedoeld om correcties door te voeren in de ontwerp bestemmingsplannen en 
is er niet zozeer sprake van een verschil van inzicht. De provincie spreekt in dit 
geval over technische reparaties. Daarnaast zijn er relatief veel zienswijzen die 
gemeenten erop wijzen dat zij in hun plannen voorgenomen ontwikkelingen 
of wijzigingen onvoldoende hebben gemotiveerd. Het betreft onder andere het 
wijzigen van bedrijventerreinplannen, woonplannen en het motiveren van hoe 
de landschappelijke inpassing zal plaatsvinden. Slechts in enkele gevallen is er 
sprake van verschil van inzicht tussen provincie en gemeente. Dit komt in de vol-
gende paragraaf aan de orde.

3.3  Reactieve aanwijzing en beroep

Met een reactieve aanwijzing kan de provincie voorkomen dat een (deel van een) 
gemeentelijk bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking van 
een bestemmingsplan in werking treedt. De provincie kan een reactieve aan-
wijzing geven wanneer zij bezwaren heeft tegen een deel van het vastgestelde 
bestemmingsplan of als zij de geldende bestemming wil handhaven. Vervolgens 
moet binnen een bepaalde termijn een bestemmingsplan worden vastgesteld 
conform de reactieve aanwijzing. GS kunnen alleen gebruik maken van deze 
bevoegdheid wanneer zij eerder een zienswijze tegen het bestemmingsplan heb-
ben ingediend en deze zienswijze niet (volledig) is overgenomen. De reactieve 
aanwijzing is vormvrij. GS moeten wel aannemelijk maken dat er sprake is van 
een provinciaal belang, dat er een noodzaak is om een reactieve aanwijzing te 
geven om dit belang te behartigen en ook waarom de behartiging van dit provin-
ciale belang niet met andere Wro-bevoegdheden zoals overleg of het inbrengen 
van zienswijzen kon worden bewerkstelligd. Op zich kan een belang dat alleen 
is genoemd in de structuurvisie en niet juridisch is verankerd in de omge-
vingsverordening wel worden aangevoerd, maar dan moet op dit punt wel een 
‘bestendig beleid’ zijn gevoerd. In plaats van een reactieve aanwijzing te geven 
kan de provincie ook beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

In de beschouwde periode hebben GS van Drenthe twee maal gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid een reactieve aanwijzing te geven. Er zijn geen situaties aan-
getroffen waarbij de provincie Drenthe in beroep is gegaan bij de Raad van State 
tegen een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan. Van deze twee 
reactieve aanwijzingen heeft de provincie er één later ingetrokken (zie hierna). 
Bij de eerste reactieve aanwijzing (in 2014) die de provincie Drenthe uitbracht, 
ging het erom te voorkomen dat de uitbreiding van een intensieve, niet-
grond-gebonden neventak van een grondgebonden akkerbouwbedrijf in een 
beschermd beekdallandschap een te groot beslag zou leggen op de ontwikkel-
ruimte voor andere agrariërs en zou leiden tot aantasting van zowel recreatieve, 
archeologische als natuurwaarden. Bovendien was het plan in strijd met de toe-
gestane omvang van het bouwblok. In dit geval speelden er meerdere thema’s 
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van provinciaal belang die de provincie Drenthe er toe brachten om een halt toe 
te roepen aan een voorgenomen agrarische bedrijfsuitbreiding.

In november 2015 hebben GS de reactieve aanwijzing ingetrokken op verzoek van 
de gemeente Aa en Hunze. Hierdoor kan de gemeente het bedrijf een omgevings-
vergunning geven om twee pluimveestallen bij te bouwen. In het persbericht24 is 
vermeld dat GS destijds op basis van de Omgevingsvisie bezwaar hadden tegen 
de gemeentelijke omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een agrarisch 
bedrijf. De reden voor de reactieve aanwijzing was dat de gemeente niet vol-
doende had gemotiveerd hoe de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten 
van het nationaal landschap Drentsche Aa. Het nieuwe college wil echter bedrijvig-
heid meer ruimte geven. Bij de actualisering van de POV heeft de kernwaarde 
bedrijvigheid een zwaarder gewicht gekregen in de belangenafweging van de 
Drentse kernkwaliteiten. In de vergadering van de Statencommissie Omgevings-
beleid van 25 november 2015 zijn hier door Groen Links vragen over gesteld aan 
de Gedeputeerde.25

Bij de tweede reactieve aanwijzing in 2015 heeft de provincie Drenthe verhinderd 
dat een tijdelijk (voor 5 jaar) toegestane composteerinstallatie (art. 19 Wro) per-
manent zou worden toegestaan (legalisatie). De provincie wijst erop dat er voor 
deze regionaal werkende composteerinstallaties passende bedrijventerreinen 
in de nabije omgeving beschikbaar zijn. Ter bescherming van landschappelijke 
kwaliteiten heeft de provincie de betreffende gemeente deze reactieve aanwij-
zing gegeven.

De Rekenkamer merkt op dat het beperkte aantal reactieve aanwijzingen erop 
wijst dat de provincie en gemeente zelden een verschil van inzicht hebben dat 
niet in het (in)formele overleg of eventueel met een zienswijze uit de wereld is 
geholpen. Kennelijk lukt het de provincie om via overleg met gemeenten en af en 
toe een zienswijze voor een goede doorwerking van haar provinciale ruimtelijke 
belangen te zorgen. 

3.4  Convenanten

Om de provinciale ruimtelijke belangen te dienen kunnen GS ook convenanten 
sluiten waarin met betrokken partners, zoals gemeenten, afspraken worden 
gemaakt over ruimtelijke ordeningsvraagstukken. In hoofdstuk 4 over de ruimte-
lijke inpassing van agrarische schaalvergroting en hoofdstuk 6 over bedrijven-
terreinen wordt het instrument ‘convenant’ besproken.

24 http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@117236/provincie-trekt/
25 https://www.drentsparlement.nl/actueel/rondvraag_groenlinks___intrekken_reactieve_aanwijzing_/ 

en https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2015/ 
25-november/13:00

http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@117236/provincie-trekt/
https://www.drentsparlement.nl/actueel/rondvraag_groenlinks___intrekken_reactieve_aanwijzing_/
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2015/25-november/13:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Omgevingsbeleid-OGB/2015/25-november/13:00
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Ruimtelijke inpassing schaalvergroting 
agrarische sector

4.1  Kaderstelling door PS

Voor de landbouw heeft de provincie Drenthe ‘robuuste landbouwgebieden’ aan-
gewezen. In die gebieden krijgt de landbouw de ruimte zich te ontwikkelen. Ook 
zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en in-plaatsen van agrari-
sche bedrijven. De ‘zeven kernkwaliteiten’ spelen in deze landbouwgebieden een 
ondergeschikte rol. Er is in deze gebieden geen ruimte voor andere grootschalige 
ruimtelijke functies.

In de Omgevingsvisie (2010) is gesteld dat grondgebonden agrarische bedrijven bij 
uitbreiding van het bouwvlak de SER-ladder moeten toepassen. De interpretatie 
van de SER-ladder bij agrarische bedrijvigheid is aangegeven in  de POV. Daar-
bij moeten de kernkwaliteiten in acht worden genomen. De SER ladder is niet 
van toepassing op functioneel aan het buitengebied gebonden bebouwing (arti-
kel 3.15 POV). Voor de gebieden met de functie landbouw is het vaststellen van een 
maximale oppervlaktemaat de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de 
multifunctionele gebieden geldt dat de maximale grootte van het bouwblok 1,5 ha 
is. Onder voorwaarde van een goede ruimtelijke inpassing is een verdere vergro-
ting van het bouwkavel mogelijk. Dit streven naar een ruimtelijke inpassing van 
agrarische schaalvergroting is niet juridisch bindend vastgelegd. 

Voor de bouwkavelgrootte van grondgebonden veehouderij geldt er geen formele 
beperking. Voor de intensieve, niet-grondgebonden veehouderij en landbouw26 geldt 
dat deze maar beperkt mag groeien. De provincie sluit nieuwvestigingen en de 
omschakeling van grondgebonden bedrijfsactiviteiten naar niet-grondgebonden 
bedrijfsactiviteiten uit. Uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen en 
een neventak intensieve veehouderij bij bestaande grondgebonden bedrijven 
(bijvoorbeeld akkerbouw) staat zij wel toe. Het bouwblok bij uitbreiding bedraagt 
1,5 hectare. Bij aantoonbare winst voor milieu/dierenwelzijn en landschappelijke 
inpassing mag de bouwkavelgrootte worden verhoogd tot 2 hectare. Als eis geldt 
in de gehele provincie: maximaal één bouwlaag.

4.2  De praktijk

Het relatiebeheer van de provincie met de gemeenten is een belangrijk instrument. 
Via dit relatiebeheer is de provincie over het algemeen in een vroeg stadium op 
de hoogte van nieuwe gemeentelijke ruimtelijke plannen en kan zij al in de voor-
ontwerp-fase invloed uitoefenen op de mogelijke realisatie van ruimtelijke voor-
nemens van gemeenten die aan een provinciaal belang raken. Een gevolg van het 

26 Het betreft de hokdierbedrijven (CBS/LEI) met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren.
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sterk steunen op informeel overleg met de gemeenten is dat dit voor buitenstaan-
ders minder waarneembaar is dan bij het afgeven van formele zienswijzen en aan-
wijzingen. Immers, bij zienswijzen, reactieve aanwijzingen en inpassingsplannen 
gaat het om openbare documenten die behalve door raads-leden ook toegankelijk 
zijn voor burgers (reactieve aanwijzingen worden gepubliceerd op www.ruimtelijke-
plannen.nl). Het overleg vindt plaats in de ambtelijke en bestuurlijke beslotenheid. 
Voor Statenleden en burgers is dat minder toegankelijk.

In Drenthe hebben LTO Noord en de Natuur- en Milieu Federatie Drenthe een 
Drentse aanpak ontwikkeld voor schaalvergroting van de melkveehouderij: Boer-
derijen om trots op te zijn. Bij de Drentse aanpak voor schaalvergroting in de melk-
veehouderij heeft de gemeente de regie, en worden ondernemers met uitbrei-
dingsplannen begeleid door een ‘kwaliteitsteam’ onder leiding van de gemeente 
volgens een zogenaamde ‘keukentafelaanpak’. Daarbij is niet langer het bouw-
blok uitgangspunt, maar de gehele agrarische bouwkavel, waardoor ruimte ont-
staat voor een goede erfinrichting. Eind 2011 werden voorstellen gepresenteerd, 
begin 2014 zijn de eerste drie cases volgens de Drentse aanpak voltooid. Deze 
pilots zijn inmiddels afgerond en het is nu aan de gemeenten om de opgedane 
ervaringen mee te nemen in de praktijk, zo geeft de provincie aan.27 De provincie 
gaat daarbij uit van de sturingsfilosofie van onderling vertrouwen en overleg.

Voor intensieve veehouderij is nieuwvestiging niet toegestaan; daar waar het 
gaat om renovatie/nieuwbouw op bestaande locaties vindt de provincie de ont-
wikkelde methodiek van ‘Boerderijen om trots op te zijn’ goed toepasbaar. De 
bevoegdheid hiertoe ligt bij de gemeenten.

De provincie Drenthe verstrekt geen subsidie aan deze Drentse aanpak. Onder-
delen van de aanpak zijn wel door gemeenten overgenomen, maar geen enkele 
gemeente heeft de voorgestelde aanpak geheel geïmplementeerd in haar beleid.28 
Wel is het zo dat gemeenten ook op hun eigen manier zorg dragen voor een goede 
inpassing van agrarische schaalvergroting, bijvoorbeeld door een beeldkwaliteits-
plan of landschappelijk ontwikkelingskader.

De provincie Drenthe spant zich in om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de provincie in een later stadium 
de ‘kernwaarde bedrijvigheid’ heeft geïntroduceerd. Door deze ‘kernwaarde’ mee 
te laten spelen in de afweging van ruimtelijke belangen heeft het realiseren van 
economische ontwikkelingen meer gewicht gekregen. 

De Natuur- en Milieu Federatie Drenthe heeft aangegeven29 dat de provincie Drenthe 
bijna geen beleid heeft ten aanzien van schaalvergroting in de melkveehouderij. 
Schaalvergroting dient ruimtelijk te worden ingepast, maar de provincie stelt in 
de landbouwgebieden geen maximum aan de oppervlakte van grondgebonden 
agrarische bedrijven. De gemeente Coevorden heeft de uitbreiding van een melk-
veebedrijf bij Dalen in 2013 van 2,5 naar 4,6 hectare toegestaan. Het bedrijf heeft 
een omvang van circa 1900 koeien (bijna 1300 melkkoeien en ruim 600 stuks 
jongvee) op 325 hectare landbouwgrond. De zienswijze die de Natuur- en Milieu 

27 Werkconferentie, december 2015, Ambtelijk hoor en wederhoor, januari en maart 2016.
28 Toelichting Natuur- en Milieu Federatie Drenthe bij werkconferentie 3 december 2015.
29 Werkconferentie d.d. 3 december 2015.

http:// www.ruimtelijkeplannen.nl
http:// www.ruimtelijkeplannen.nl
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Federatie Drenthe samen met Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer heb-
ben ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning heeft de uitbreiding niet 
kunnen tegenhouden. 
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Doorwerking EHS en Natura2000 in 
bestemmingsplannen

5.1  Kaderstelling door PS

De provincies zijn verantwoordelijk voor het begrenzen van de EHS/NNN en het 
beheer ervan. Ook moeten de provincies zorgen voor de realisatie van nieuwe 
natuur. Tot slot zijn de provincies verantwoordelijk voor het vaststellen van de 
beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en voor de uitvoering daarvan. PS 
kunnen de doorwerking van de EHS en de Natura2000-status in gemeentelijke 
plannen regelen met de provinciale verordening en het inpassingsplan. 

5.2  De praktijk

In maart 2014 publiceerde de Noordelijke Rekenkamer haar onderzoek naar de 
decentralisatie van het natuurbeleid in de provincies Drenthe.30 De Rekenkamer 
constateerde dat de provinciale omgevingsverordening voor de doorwerking 
van de EHS en Natura2000-gebieden in bestemmingsplannen veel ruimte aan 
gemeenten laat. Gemeenten kunnen zelf bepalen wanneer en hoe zij een provin-
ciale EHS-aanwijzing willen doorvoeren in bestemmingsplannen. Daardoor kan 
er gedurende een lange tijd een discrepantie bestaan tussen de provinciale EHS-
aanwijzing en de gemeentelijke bestemming.

Daarnaast bleek dat in de provinciale verordening niet duidelijk wordt aangege-
ven wat het verschil is in beschermingsregime tussen Natura2000-gebieden, de 
overige delen van de EHS en de natuurgebieden buiten de EHS. Daar komt bij dat 
in de landelijke standaard de bestemmingen EHS en Natura2000 niet voorkomen 
waardoor op bestemmingsplankaarten de EHS en Natura2000-gebieden niet 
zonder meer herkenbaar zijn. Hierdoor is het voor initiatiefnemers van ruimt-
lijke projecten (investeringen) bij het raadplegen van bestemmingsplankaarten 
niet direct duidelijk welk beschermingsregime van toepassing is als de algemene 
bestemming natuur is aangegeven en welke gevolgen dit heeft. Dit is niet over-
eenstemming met het Natuurakkoord waarin was opgenomen dat de definitieve 
begrenzing van de herijkte EHS in 2012 in de provinciale omgevingsverordening 
dient te worden vastgelegd om planologische schaduwwerking te beëindigen en 
duidelijkheid te verschaffen over het geldende beschermingsregime.

De Rekenkamer heeft erop gewezen dat deze werkwijze het risico met zich mee-
brengt dat initiatiefnemers van nieuwe economische activiteiten geen vergunning 
volgens de Natuurbeschermingswet (NBwet) aanvragen, in gevallen waar dit nodig 
is en dat zij door gemeenten hier ook niet op worden gewezen. Dit probleem speelt 
bijvoorbeeld bij agrarische ondernemers rond Natura2000-gebieden die hebben 

30 Noordelijke Rekenkamer, Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet (provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen), Assen, 24 maart 2014.
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uitgebreid zonder een Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen (de 
‘interim-uitbreiders’). De Rekenkamer meldde dat het in de provincie Drenthe 
om ongeveer 1.000 agrarische bedrijven ging.

Natura2000-gebieden kennen op basis van de NB-wet een strenger bescher-
mingsregime dan overige natuurgebieden. Door de EHS-grenzen en de grenzen 
van Natura2000-gebieden op te nemen in bestemmingsplannen ontstaat er voor 
burgers en ondernemers duidelijkheid en weten zij wanneer er mogelijk een 
NBwet-vergunning moet worden aangevraagd.

De provincie heeft sinds de Wro van 2008 twee instrumenten om de doorwerking 
van de EHS in gemeentelijke plannen te regelen: de omgevingsverordening en 
het inpassingsplan. Een inpassingsplan is juridisch bindend voor eenieder (bin-
den het plangebied), heeft rechtstreekse doorwerking (er hoeft niet te worden 
gewacht op een wijziging van het bestemmingsplan) en biedt duidelijkheid over 
wie verantwoordelijk is voor het uitkeren van eventuele planschade die voort-
vloeit uit een EHS- of Natura2000-aanwijzing. De provincie Drenthe heeft toen-
tertijd (begin 2014) aangegeven dat zij dit instrument hiervoor niet wilde inzet-
ten.

De provincie Drenthe geeft in haar bestuurlijke reactie aan dat het provinciaal 
beleid is dat ontwikkeling van nieuwe natuur plaatsvindt op basis van overleg 
en vrijwilligheid. Daarom vindt de provincie het ongewenst om voorafgaand aan 
realisatie van nieuwe natuur de planologische bescherming te regelen. Daarbij 
is dat planologisch juridisch ook niet eenvoudig, aldus de provincie. Vervolgens 
wijst de provincie erop dat zij een sturingsfilosofie hanteert ten opzichte van de 
gemeenten, die uitgaat van gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen de gemeen-
telijke en provinciale overheden. Deze sturingsfilosofie is vastgelegd in de Omge-
vingsvisie Drenthe van 2010 en gaat er vanuit dat niet de provincie, maar gemeen-
ten primair aan zet zijn als het gaat om de toekenning van bestemmingen. Het is 
de rol van de provincie om vanuit de provinciale belangen ruimtelijke plannen te 
beoordelen. De provincie onderschrijft het belang van een ‘voldoende planolo-
gische duiding’ van de EHS maar wil niet dwingend voorschrijven hoe dat tech-
nisch dient te gebeuren.

De Natuur- en Milieu federatie Drenthe heeft aangegeven dat de planologische 
bescherming van kleinere landschapselementen zoals houtwallen, kleine heide-
velden, poelen, dobben en gebruiksbosjes in de provincie Drenthe soms onvol-
doende is.31 Dit komt ook naar voren uit een inhoudsanalyse van de door de 
provincie uitgebrachte zienswijzen. Planologische adviesbureaus die de bestem-
mingsplannen schrijven, leggen de natuurgebieden (vooral de kleinere) niet 
altijd vast op de plankaart.32

Verder is de problematiek rond de Programmatische Aanpak Stikstof nog steeds 
niet opgelost. LTO noemt als mogelijke oorzaak dat er in Nederland geen grondig 
onderzoek naar stikstofdepositie en de gevolgen voor gevoelige natuur is gedaan, 

31 Interview Natuur- en Milieu Federatie Drenthe d.d. 3–11–2015 en BügelHajema d.d. 
32 Interview Natuur- en Milieu Federatie Drenthe d.d. 3–11–2015.
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zoals bijvoorbeeld wel in Duitsland.33  Er is nog steeds veel onrust in de landbouw-
sector en weinig rechtszekerheid voor ondernemers. Dat de drie noordelijke pro-
vincies tot 1 januari 2015 elk een eigen normstelling hanteerden voor de toelaat-
bare depositie van stikstof heeft niet bijgedragen aan de rechtszekerheid. 

Herijking en begrenzing van de EHS
De Rekenkamer concludeerde dat de provincie Drenthe het proces van de herij-
king van de EHS in 2013 weliswaar formeel had afgerond – de herijkte EHS-kaart 
en de hieruit voortvloeiende wijziging van de provinciale omgevingsverorde-
ning, zijn door PS op 26 juni 2013 vastgesteld – maar dat deze herijking nog niet 
volledig was. De provincie wilde 1.000 ha pas rond 2020 begrenzen. Daarnaast 
had de provincie geen duidelijke termijn aangegeven waarbinnen de EHS moest 
zijn afgerond. De provincie had de realisatietermijn verschoven naar 2027 ‘met 
een doorkijk naar 2040’.

33 Interview LTO d.d. 27–10–2015. In Duitsland mag er op een hectare kwetsbare natuur 7 mol stikstof per 
jaar neerdalen. In Nederland liggen de normen tussen de 0 en 3 mol. 
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Duurzame ontwikkeling van 
bedrijventerrein

6.1  Kaderstelling door PS

In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 heeft de provincie aangegeven dat zorgvuldig 
ruimtegebruik een provinciaal belang is.34 De wijze waarop de provincie de door-
werking van het bedrijventerreinenbeleid wil regelen is in lijn met de Drentse 
sturingsfilosofie. De provincie gaat ervan uit dat gemeenten zelf het initiatief 
nemen om in intergemeentelijke regio’s vraag en aanbod van bedrijventerrein op 
elkaar af te stemmen. Ook is het aan gemeenten om afspraken te maken over het 
ontwikkelen van nieuw bedrijventerrein en herstructureringsprojecten tot stand 
te brengen. Het past niet binnen de Drentse sturingsfilosofie om via de provin-
ciale verordening verplicht zaken op te leggen, zoals een regionale verevening 
van kosten, risico’s en opbrengsten. Het streven van de provincie is om verdere 
concretisering van het bedrijventerreinenbeleid te laten plaatsvinden binnen 
twee samenwerkingsregio’s, namelijk Groningen-Assen en de Drentse Zuid-as. 
Hoewel de provincie op het standpunt staat dat gemeenten zelf initiatief moeten 
tonen, heeft zij niettemin opdracht gegeven om nieuwe prognoses voor de toe-
komstige vraag naar bedrijventerrein in de provincie Drenthe op te stellen.35 Over 
de regionale verdeling en de kwalitatieve invulling op het niveau van gemeen-
ten en samenwerkingsregio’s heeft de provincie op een bestuurlijke bijeenkomst 
van 7 maart 2014 met gemeenten afgesproken dat zij de regionale afstemming en 
afspraken inzichtelijk zullen maken en dit op een redelijke termijn zullen terug-
koppelen aan de provincie. Dit proces heeft binnen de regio Groningen-Assen 
inmiddels plaatsgevonden. De samenwerking binnen de regio Drentse Zuid-as 
loopt volgens de provincie minder gestructureerd door de grotere diversiteit in 
het gebied, bijvoorbeeld doordat Meppel en Emmen niet elkaars regionale markt 
delen. Hierdoor zijn in deze regio nog geen aansprekende resultaten geboekt.36

Daarnaast heeft de provincie aan gemeenten gevraagd om de SER-ladder als 
denkmodel te hanteren bij het inpassen van ruimtevragende bedrijvigheid. 
In de geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014 wijst de provincie erop dat 
de SER-ladder verder is ontwikkeld tot de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
Bij het implementeren van deze ladder heeft de provincie samen met een aan-
tal Drentse gemeenten door het Bureau Stec een handreiking laten opstellen 
voor het toepassen van de ladder in de Drentse praktijk.37  De provincie heeft de 
Ladder voor duurzame verstedelijking als een procedurele bepaling (motiverings-
eis) opgenomen in de Omgevingsverordening Drenthe voor het ontwikkelen van 

34 Provincie Drenthe. Omgevingsvisie Drenthe 2010, vastgesteld door PS op 2 juni 2010. Paragraaf 4.1.2.
35 Provincie Drenthe. Omgevingsvisie Drenthe 2010, vastgesteld door PS op 2 juni 2010. Bijlage 1.
36 Noordelijke Rekenkamer, Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe, Assen 11 november 

2015.
37 Provincie Drenthe,Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014, vastgesteld door PS op 2 juli 2014. 

Bijlage 4.
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nieuwe ruimtevragende bedrijvigheid in het buitengebied:38 
1. Een ruimtelijk plan kan slechts in ruimte vragende ontwikkelingen voorzien 

op het gebied van woon-werklocaties en infrastructuur indien uit het desbe-
treffende ruimtelijk plan blijkt dat dit op basis van de SER-ladder gerecht-
vaardigd is.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op functioneel aan het buitengebied 
gebonden bebouwing, waaronder in ieder geval begrepen agrarische bebou-
wing, bebouwing voor natuurbeheer, voor waterbeheer, voor veiligheid en 
hulpdiensten de opsporing en winning van delfstoffen als aardgas en aard-
olie of voor de levering van gas, water of elektriciteit.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op ontwikkelingen die vallen onder een 
Rood-voor-Groen dan wel Ruimte-voor-Ruimte regeling.

Tevens is in de omgevingsverordening een kaart opgenomen waarop de provincie 
het bestaand stedelijk gebied heeft aangegeven, zodat duidelijk is waar boven-
staande bepaling van kracht is. Met de bepalingen voor bedrijvigheid wil de pro-
vincie garanderen dat gemeenten gelegen in eenzelfde stedelijk netwerk hun 
plannen voor regionale bedrijvigheid onderling afstemmen. 

Opmerkelijk is dat in het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate ten 
aanzien van de provincie Drenthe wordt opgemerkt dat deze provincie ervoor 
kiest om nieuw vestiging van bedrijventerreinen en kantoorlocaties op sommige 
locaties niet toe te staan, ongeacht het lokale karakter van de activiteiten. De 
onderzoekers twijfelen aan het bovengemeentelijke karakter van het stellen van 
eisen aan dergelijke lokale bedrijvigheid.

6.2  De praktijk

De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2009 het rapport Bedrijventerreinen en duur-
zaam ruimtegebruik in de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân gepubliceerd.39 
De algemene conclusie van het onderzoek was dat de maatregelen die de provin-
cie Drenthe in de periode 2000–2008 had genomen, onvoldoende resultaat heb-
ben gehad. Deze conclusie was gebaseerd op de wijze waarop de provincie haar 
toetsende, faciliterende en regisserende rol vervulde. De provincie had bestem-
mingsplannen niet correct getoetst aan het uitgangspunt van duurzaam ruim-
tegebruik. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat, hoewel de provincie belang 
hecht aan kwalitatief goede bedrijventerreinen, de resultaten op het gebied van 
kwaliteitsverbetering achterbleven. Een groot deel van de bedrijventerreinen die 
de provincie in 1998 als verouderd had aangemerkt, waren niet gerevitaliseerd. 
Tot slot concludeerde de Rekenkamer dat de provincie onvoldoende regie had 
gevoerd door in te stemmen met de beëindiging van de regionale samenwerking 
in het zuiden van Drenthe, daarmee de regionale samenwerking aan gemeenten 
overlatend.

In 2015 heeft de Noordelijke Rekenkamer een terugblikonderzoek uitgevoerd 
naar de uitvoering van het provinciale bedrijventerreinenbeleid. Het doel van dit 

38 Provincie Drenthe, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (geconsolideerde versie 1 oktober 2014), 
paragraaf 3.2.3, artikelen 3.15 en 3.16.

39 Noordelijke Rekenkamer, Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincies Drenthe, 
Groningen en Fryslân, Assen 11 juni 2009.



36Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking - nvb Provincie drenthe

onderzoek was om na te gaan of de aanbevelingen van het eerder uitgevoerde 
onderzoek hadden geleid tot aanpassingen in beleid en uitvoering. Het rapport 
over het terugblikonderzoek is op 11 november 2015 uitgebracht.40 

In het terugblikonderzoek constateert de Rekenkamer dat de provincie Drenthe 
in de periode 2009–2015 stappen heeft gezet om meer greep te krijgen op het 
overaanbod aan bedrijventerrein, maar dat er medio 2015 in het noorden nog 
steeds sprake was van een aanzienlijk overaanbod aan bedrijventerrein. In lijn 
met haar sturingsfilosofie is de provincie van mening dat gemeenten binnen 
de samenwerkingsregio’s Groningen-Assen en Drentse Zuidas zelf het initiatief 
moeten nemen om vraag en aanbod van nieuw bedrijventerrein goed op elkaar af 
te stemmen. De provincie biedt, indien gewenst, hierbij ondersteuning. De pro-
vinciale aanpak heeft gewerkt voor de regio Groningen-Assen doordat in deze 
regio geschrapt is in het aanbod en door een methodiek toe te passen die zorgt 
voor meer marktconforme grondprijzen bij de uitgifte van nieuw bedrijventer-
rein. Voor de regio Drentse Zuidas zijn eveneens nieuwe prognoses voor de toe-
komstige vraag opgesteld, maar heeft nog geen bijstelling van vraag en aanbod 
plaatsgevonden. In deze regio is nog sprake van een aanzienlijk overaanbod van 
nieuw bedrijventerrein. De consequentie hiervan is dat verschillende gemeente-
lijke grondbedrijven de komende jaren naar verwachting op deze terreinen nog 
moeten afboeken.

Verder concludeert de Rekenkamer dat na 2011 weliswaar een aantal herstructu-
reringsprojecten tot uitvoering is gekomen, maar dat het tempo waarin op ver-
ouderde terreinen de ruimtelijke kwaliteit weer op het gewenste niveau wordt 
gebracht, te wensen over laat. Volgens de Rekenkamer is het de vraag of de hui-
dige schaal en het tempo waarin herstructurering plaatsvindt voldoende is. Een 
herbezinning op het huidige beleid en het zoeken naar alternatieve aanpakken 
lijken onontkoombaar om te voorkomen dat kwaliteitsverlies en leegstand op 
bedrijventerreinen de komende jaren verder gaat toenemen. Gelet op het boven-
staande concludeert de Rekenkamer dat er weliswaar stappen zijn gezet maar dat 
het beoogde doel, namelijk te waarborgen dat bij bedrijventerreinen in Drenthe 
sprake is van een duurzaam ruimtegebruik, nog niet is bereikt.

De Rekenkamer heeft op basis van de terugblik aanbevolen om het huidige beleid 
en de uitvoering te evalueren en op zoek te gaan naar alternatieve aanpakken om 
verder kwaliteitsverlies en leegstand op bedrijventerreinen te voorkomen.

In de bestuurlijke reactie op het terugblikonderzoek van de Rekenkamer hebben 
GS aangegeven dat het snel inzetten van machtsmiddelen niet past bij de provin-
ciale sturingsfilosofie die uitgaat van onderling vertrouwen en overleg. GS her-
kennen zich niet in het beeld dat PS geen inzicht hebben in de (beleids)ontwik-
keling rond bedrijventerreinen. Daarbij ontraden GS een integrale evaluatie om 
redenen van ongewenste stapeling van onderzoeken. Er is op dit beleidsterrein 
voldoende informatie beschikbaar voor een verdere ontwikkeling van beleid en 
beleidsuitvoering.

Tot slot wordt in het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate ten aan-
zien van de provincie Drenthe opgemerkt dat deze provincie ervoor kiest om 

40 Noordelijke Rekenkamer, Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Fryslân, Drenthe en Groningen, 
Assen 11 november 2015.
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nieuw vestiging van bedrijventerreinen en kantoorlocaties op sommige locaties 
niet toe te staan, ongeacht het lokale karakter van de activiteiten. De onderzoekers 
twijfelen eraan of deze bepaling voor lokale bedrijvigheid een bovengemeentelijk 
belang dient.41

41 Amsterdam School of Real Estate, E. Buitelaar, A. Bregman, P. van Ree, F. de Zeeuw, Ervaringen met de 
doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, Paper 2014   09, oktober 2014, p.9.
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BIJLAGEN

BEVINDINGEN UIT HET ONDERZOEk VAN DE AMSTERDAM 
SCHOOL OF REAL ESTATE

Het onderzoek naar de ervaringen met doorwerking van provinciaal beleid onder de 
nieuwe Wro van de Amsterdam School of Real Estate richt zich op de drie doelen van 
de Wro van 2008:

1. Lokaal wat kan, provinciaal wat moet;
2. Zoveel mogelijk proactief, zo min mogelijk reactief;
3. Scheiding van normstelling en visievorming.

Conclusies van de Amsterdam School of Real Estate
Op vier punten bestaat er volgens de onderzoekers twijfel over de vraag of er sprake 
is van belangen waarbij sprake is ‘bovengemeentelijke aspecten’: bij het verplichten 
van een toelichting op alle bestemmingsplannen op het punt van ruimtelijke kwa-
liteit, het in beginsel uitsluiten van lokale bedrijvigheid, provinciale randvoorwaar-
den voor windturbines binnen de gehele provincie en provinciale eisen voor de 
hoogte van reclamemasten geldend voor de gehele provincie.

Reactieve aanwijzingen worden selectief gebruikt. Provincies brengen een moge-
lijke strijdigheid met de verordening al onder de aandacht in het vooroverleg of 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Slechts 8% van de zienswijzen 
wordt gevolgd door een reactieve aanwijzing. Tegen de helft van de reactieve aan-
wijzingen wordt beroep aangetekend. In bijna de helft van de beroepszaken wer-
den één of meer reactieve aanwijzingen vernietigd. Vier van de twaalf provincies, 
waaronder Groningen en Fryslân handelen reactief en correctief door provinciale 
instemming te eisen voor lokale plannen.

De Wro beoogde een scheiding tussen normstelling en beleid, maar in de praktijk 
is deze er niet doordat 7 van de 12 provincies – waaronder de provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen – in de verordening eisen dat bestemmingsplannen in lijn 
met zelfbindende beleidsdocumenten. Deze documenten krijgen hierdoor rechts-
gevolgen die ze niet behoren te hebben. Ook zijn de normen in de verordening vaak 
geformuleerd in open en abstracte taal waardoor onduidelijkheid ontstaat over de 
interpretatie van de regels. De onderzoekers noemen voorbeelden uit de verorde-
ningen van Drenthe en Fryslân.

zo veel mogelijk proactief, zo min mogelijk reactief
De provincie kan reactief handelen door – na indiening van een zienswijze – een 
reactieve aanwijzing te geven. Ook de verordening kan gebruikt worden om reac-
tief handelen mogelijk te maken. De onderzoekers constateren dat de provincies 
de reactieve aanwijzing vrijwel uitsluitend gebruiken om ervoor te zorgen dat de 
provinciale verordening wordt nageleefd. In enkele gevallen gaat het ook om de 
naleving van andere provinciale beleidsdocumenten. Dit geldt ook voor de provincie 
Drenthe (zie hierna).
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De onderzoekers constateren dat reactieve aanwijzingen vooral gegeven wor-
den wanneer er sprake is van een open, vage normering waardoor provincie en 
gemeente van mening verschillen over de interpretatie ervan. De onderzoekers 
noemen voorbeelden van open en abstracte formuleringen uit de verordening van 
Drenthe die zouden leiden tot onduidelijkheid over de interpretatie van de regels 
(zie hierna).

Tot 1 oktober 2012 konden provincies gebruik maken van de mogelijkheid van 
ontheffing van de verordening. Dit kan geduid worden als een vorm van ‘verkapte 
goedkeuring’, in strijd met de gedachte achter de Wro. Vanaf 1 oktober 2012 is de 
Spoedwet Wro van kracht geworden en is het aantal verleende ontheffingen ver-
minderd. De provincie Drenthe heeft vijf keer op aanvraag een ontheffing verleend.

scheiding van normstelling en visievorming
Uit de ex-durante evaluatie Wro is gebleken dat de scheiding tussen normstelling 
en visievorming in de praktijk niet altijd gemaakt wordt. Twee redenen hiervoor 
zijn de open en ruim geformuleerde normen en het feit dat indicatieve beleids- 
documenten soms een juridische binding krijgen doordat ernaar wordt verwezen in 
de verordening. Zo eist de provincie Drenthe overeenstemming met de Omgevings-
visie op het punt van ‘kernkwaliteiten’. Daarnaast is overeenstemming vereist met het 
Beleidskader Co-Vergisting (artikel 3.23), de woonvisie (artikel 3.25), de regionale werk-
locatievisie (artikel 3.26) en de geldende provinciale structuurvisies (artikel 3.40).

Volgens de Amsterdam School of Real Estate vervaagt de scheiding tussen beleid 
en normering ook naarmate de taal waarin de normen zijn geschreven meer open, 
abstract en beleidsmatig is. In het rapport zijn vier voorbeelden genoemd: twee uit 
de verordening van Drenthe en twee uit die van Fryslân. Het gaat om ‘algemene 
ruimtelijke kwaliteitseisen’, bijvoorbeeld de eis van Drenthe en Fryslân dat ruim-
telijke ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van 
‘kernkwaliteiten’. De onderzoekers wijzen erop dat de effecten van onduidelijke 
taal groot kunnen zijn en kunnen leiden tot vernietiging van een bestemmingsplan 
of reactieve aanwijzing.
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Samenvatting 

De Noordelijke Rekenkamer heeft, zoals aangegeven in het Onderzoeksprogramma 
2014–2015, een terugblikonderzoek uitgevoerd naar bedrijventerreinen en duur-
zaam ruimtegebruik en bodemsanering. Het doel van een terugblik  is om na te 
gaan of de aanbevelingen van eerder uitgevoerd Rekenkameronderzoek hebben 
geleid tot beoogde aanpassingen in beleid en uitvoering. Dit wordt wel de door-
werking van rekenkameronderzoek genoemd. Voor dit terugblikonderzoek is de 
volgende centrale vraagstelling gehanteerd:

In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied 
van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en bodemsanering bij de drie 
Noordelijke provincies geleid tot wijzigingen in het beleid en de uitvoeringspraktijk 
en op welke wijze zijn PS hiervan op de hoogte gesteld?

Het onderzoek naar bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik is medio 2009 
afgerond met het rapport Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie 
Drenthe en heeft geleid tot 7 aanbevelingen (zie tabel 2.1). Uitvoering van het onder-
zoek naar het saneren van verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezond-
heid heeft plaatsgevonden in 2011 en heeft in februari 2012 geresulteerd in het rapport 
Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe. Dit onderzoek heeft geleid tot 3 aanbe-
velingen (zie tabel 3.1). Hieronder zijn de conclusies van het terugblikonderzoek op 
een rij gezet, eerst voor bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en vervolgens 
voor bodemsanering. Voor bedrijventerreinen is een aanbeveling geformuleerd.

 Bedrijventerreinen en duurzaam gebruik

Besluitvorming aanbevelingen
De Rekenkamer merkt op dat PS van Drenthe, na het debat met GS op 23 septem-
ber 2009, geen officieel besluit hebben genomen over de aanbevelingen. Hier-
door is niet zonder meer duidelijk welke aanbevelingen PS willen overnemen. 
In de bestuurlijke reactie van 26 mei 2009 zijn GS kritisch over de conclusies. De 
aanbevelingen beschouwen GS, zonder daar specifiek op in te gaan, als waarde-
vol. Een jaar na het uitbrengen van het Rekenkamerrapport hebben GS per brief 
PS geïnformeerd over het uitvoeren van de aanbevelingen. De Rekenkamer con-
cludeert dat GS  van plan zijn om in lijn met landelijke ontwikkelingen duurzaam 
ruimtegebruik te benoemen als provinciaal belang (aanbeveling 2) en de SER-lad-
der te implementeren (aanbeveling 3). Aanbeveling 4 willen GS niet overnemen, 
omdat het College van mening is dat de eis voor het creëren van werkgelegenheid 
het herstructureren van bedrijventerreinen niet in de weg staat. Ook aanbeveling 5, 
die betrekking heeft op het terugkomen op bestuurlijke afspraken, is door GS 
terzijde gelegd. Voor de aanbevelingen die betrekking hebben op gemeentelijke 
samenwerking in regio’s (aanbevelingen 1, 6 en 7) geven GS aan dat ze niet van 
plan zijn om richting gemeenten directief te sturen en verplicht zaken op te leggen 
via verordeningen. Ze willen provinciale belangen realiseren door in te zetten op 
samenwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
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Implementatie aanbevelingen
De Rekenkamer constateert dat door de provincie stappen zijn gezet om 
meer greep te krijgen op het in 2009 door de Rekenkamer gesignaleerde pro-
bleem, namelijk dat er een overaanbod is aan nieuw bedrijventerrein en dat op 
bestaande, verouderde terreinen de leegstand toeneemt en de ruimtelijke kwali-
teit achteruitgaat. In lijn met haar sturingsfilosofie is de provincie  van mening 
dat gemeenten binnen de samenwerkingsregio’s Groningen-Assen en Drentse 
Zuidas zelf het initiatief moeten nemen om vraag en aanbod van nieuw bedrijven-
terrein goed op elkaar af te stemmen. De provincie biedt, indien gewenst, hierbij 
ondersteuning. De provinciale aanpak heeft gewerkt voor de regio Groningen-
Assen doordat in deze regio geschrapt is in het aanbod en door een methodiek 
toe te passen die zorgt voor meer marktconforme grondprijzen bij de uitgifte van 
nieuw bedrijventerrein. Voor de regio Drentse Zuidas zijn eveneens nieuwe prog-
noses voor de toekomstige vraag opgesteld, maar heeft nog geen bijstelling van 
vraag en aanbod plaatsgevonden. In deze regio is nog sprake van een aanzienlijk 
overaanbod van nieuw bedrijventerrein. De consequentie hiervan is dat verschil-
lende gemeentelijke grondbedrijven de komende jaren naar verwachting op deze 
terreinen nog moeten afboeken.  

De Rekenkamer concludeert dat na 2011 weliswaar een aantal herstructurerings-
projecten tot uitvoering is gekomen, maar het tempo waarin op verouderde ter-
reinen de ruimtelijke kwaliteit weer op het gewenste niveau wordt gebracht, laat 
te wensen over. Volgens de Rekenkamer is het de vraag of de huidige schaal en het 
tempo waarin herstructurering plaatsvindt voldoende is. Een herbezinning op 
het huidige beleid en het zoeken naar alternatieve aanpakken lijken onontkoom-
baar om te voorkomen dat kwaliteitsverlies en leegstand op bedrijventerreinen 
de komende jaren verder gaat toenemen. Gelet op het bovenstaande concludeert 
de Rekenkamer dat er weliswaar stappen zijn gezet maar dat het beoogde doel, 
namelijk te waarborgen dat bij bedrijventerreinen in Drenthe sprake is van een 
duurzaam ruimtegebruik,  nog niet is bereikt.

Informatievoorziening PS
De Rekenkamer stelt vast dat PS na 2009 per brief door GS met enige regelmaat 
zijn geïnformeerd over de voortgang in het gevoerde bedrijventerreinenbeleid 
en op de hoogte zijn gehouden van de problemen die zich voordoen in de regio 
Drentse Zuidas. De Rekenkamer concludeert dat in de informatievoorziening een 
integrale verantwoording en evaluatie van de uitvoering ontbreekt. Hierdoor is 
er geen inzicht in hoeverre de na 2009 doorgevoerde wijzigingen in het beleid en 
uitvoering  succesvol zijn geweest, welke resultaten er zijn geboekt en welke pro-
blemen zich thans nog voordoen. GS zijn richting PS niet met voorstellen geko-
men die tot een meer productieve aanpak kunnen leiden.

Vergelijking provincies
De Rekenkamer concludeert dat de drie provincies min of meer op dezelfde wijze 
hebben gereageerd op de aanbevelingen. De aanbevelingen die betrekking had-
den op het invoeren en toepassen van de SER-ladder zijn in lijn met landelijke 
ontwikkelingen opgevolgd. Voor de aanbevelingen die betrekking hadden op het 
versterken van de samenwerking van gemeenten in regio’s hebben de drie pro-
vincies aangegeven dat dit aan gemeenten is en dat zij deze samenwerking niet 
kunnen afdwingen. Voor alle onderscheiden samenwerkingsregio’s zijn nieuwe  
vraagprognoses opgesteld die aangeven dat de uitgifte de komende decennia nog 
verder zal dalen en dat er sprake is van een overaanbod. Tot nu toe heeft alleen de 
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regio Groningen-Assen geschrapt in dit overaanbod. In de overige regio’s dient 
hierover nog besluitvorming plaats te vinden. Wat de herstructurering van ver-
ouderde terreinen betreft, geldt voor de drie provincies dat herstructurerings-
projecten moeizaam van de grond komen. Het is daardoor zeer de vraag of de 
huidige aanpak toereikend is om verdere achteruitgang van de ruimtelijke kwali-
teit en een toename van de leegstand te voorkomen.

Aanbeveling
Gelet op bovenstaande conclusies beveelt de Noordelijke Rekenkamer PS van 
Drenthe het volgende aan:
Laat GS een integrale evaluatie uitvoeren van het gevoerde bedrijventerreinbeleid, 
zodat inzicht wordt verkregen in hoeverre de na 2009 doorgevoerde wijzigingen in de 
uitvoeringspraktijk effectief zijn geweest, welke problemen er thans nog zijn en welke 
alternatieve aanpak voor handen is om tot een beter resultaat te komen. 

 Bodemsanering

Besluitvorming aanbevelingen
De Rekenkamer constateert dat, hoewel PS van Drenthe geen officieel besluit 
hebben genomen over de aanbevelingen, uit het gevoerde debat van 28 maart 
2012 blijkt dat alle Statenfracties achter de 3 aanbevelingen van de Rekenkamer 
staan. De meeste fracties vinden dat de provincie wel wat meer druk mag zetten 
bij ernstig vervuilde locaties met risico’s voor de volksgezondheid (humane spoed-
locaties). In de bestuurlijke reactie van 18 januari 2012 merken GS op dat zij zich 
in grote mate herkennen in de conclusies en  aanbevelingen van de Rekenkamer.  
GS zijn van plan om nog eerder en frequenter met eigenaren van (potentiële) 
humane spoedlocaties in gesprek te gaan (aanbeveling 1). Ook is het voornemen  
om in deze gevallen de koers te verleggen door het maken van afspraken over het 
nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen of in het uiterste geval het bevels-
instrumentarium in te zetten, zodat in ieder geval sprake is van risicobeheersing 
(aanbeveling 2). Daarnaast zijn GS blij met de constatering van de Rekenkamer 
dat er veel sterke punten zijn in de Drentse aanpak en ze zijn van plan deze lijn 
door te trekken (aanbeveling 3).

Implementatie aanbevelingen
De Rekenkamer concludeert dat de provincie na 2011 zijn voortvarende aanpak 
bij het identificeren en saneren van humane spoedlocaties heeft gecontinueerd 
en op onderdelen nog heeft aangescherpt. De provincie heeft meer druk gezet op 
de eigenaren van ernstig verontreinigde locaties met mogelijke risico’s voor de 
volksgezondheid en/of het milieu door nog vaker het gesprek aan te gaan met de 
eigenaren en/of door eigenaren nadrukkelijker erop te wijzen dat, indien nodig, 
de provincie het bevelsinstrumentarium gaat inzetten. Hierdoor is de onder-
zoeksfase bij de nog resterende spoedgevallen verkort. Hoewel de provincie in 
2011 al zicht had op het behalen van de convenantdoelstelling, kan nu met zeker-
heid worden gesteld dat de provincie deze doelstelling gaat realiseren. Naar ver-
wachting zal eind 2015 op de nog 5 resterende humane spoedlocaties de sanering 
tot een afronding komen. 

Informatievoorziening PS
De Rekenkamer concludeert dat PS regelmatig zijn geïnformeerd over de voort-
gang en bestede middelen via de reguliere planning en control cyclus (bestuurs-
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rapportages). Daarnaast zijn PS begin 2015 uitgebreid op de hoogte gesteld van 
de stand van zaken betreffende de aanpak van de (humane) spoedlocaties. Zo 
hebben PS kunnen controleren en vaststellen dat de provincie zijn voortvarende 
aanpak heeft gecontinueerd, uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer en dat de convenantdoelstelling wordt gehaald.  

Vergelijking provincies
Het aantal aanbevelingen dat de Rekenkamer in 2012 heeft uitgebracht verschilde 
per provincie: bij Drenthe waren het er relatief weinig in vergelijking met Fryslân 
en Groningen. Dit had ermee te maken dat er bij Fryslân en Groningen, vergele-
ken met Drenthe, veel minder waarborgen waren dat de convenantdoelstelling 
voor humane spoedlocaties zou worden gehaald. De Rekenkamer constateert dat 
de drie provincies alle aanbevelingen hebben overgenomen. Drenthe heeft haar 
voortvarende aanpak bestendigd met als resultaat dat alle locaties met humane 
risico’s eind 2015 zullen zijn gesaneerd. Bij de provincies Fryslân en Groningen 
heeft dit er toe geleid dat een forse versnelling is doorgevoerd, zodat zij nu ook 
zicht hebben op het behalen van de convenantdoelstelling. 



Onderwerp en aanpak 
onderzoek

1
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Onderwerp en aanpak onderzoek

1.1 Aanleiding en relevantie

In het onderzoeksprogramma 2014–2015 van de Noordelijke Rekenkamer staan 
twee terugblikonderzoeken op de rol.1 De relevantie van een terugblik  is om vast 
te stellen wat de drie Noordelijke provincies met de aanbevelingen van eerder 
uitgevoerd Rekenkameronderzoek hebben gedaan. Dit wordt wel de doorwerking 
van rekenkameronderzoek genoemd. Volgens de Noordelijke Rekenkamer is pas 
sprake van een goede doorwerking als de aanbevelingen van een onderzoek heb-
ben geleid tot de beoogde wijzigingen in het provinciale beleid en of de uitvoe-
ring, zodat op termijn een meer doelmatige en doeltreffende uitvoeringspraktijk 
ontstaat. Is het laatste het geval dan heeft het Rekenkameronderzoek een posi-
tieve bijdrage geleverd aan het lerend vermogen van de provincie dat erop is 
gericht om publieke middelen zo optimaal mogelijk te besteden.2

Het in 2014 als eerste uitgevoerde terugblikonderzoek had betrekking op de door-
werking van eerder Rekenkameronderzoek naar het verstrekken van provinciale 
subsidies aan projecten die betrekking hadden op het stimuleren van respectie-
velijk toerisme & recreatie en plattelandsontwikkeling in de drie Noordelijke 
provincies.3 Uit dat onderzoek is gebleken dat voor een goede doorwerking het 
belangrijk is dat PS een besluit nemen over welke aanbevelingen zij ondersteunen 
en willen implementeren. Door vervolgens GS opdracht te geven tot uitvoering, 
neemt namelijk de kans af dat er aanbevelingen op de plank blijven liggen.  In de 
terugblik van 2014 is gebleken dat PS van Drenthe geen officieel besluit namen 
over de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer. In navolging van PS van 
Fryslân, die in 2012 hebben besloten om na ieder Rekenkameronderzoek een offi-
cieel besluit te nemen over de aanbevelingen, hebben PS van Drenthe besloten 
om dit in het vervolg ook te gaan doen. Daarnaast is de provincie van plan om de 
implementatie te gaan monitoren, zodat achteraf valt vast te stellen wat er met de 
aanbevelingen is gebeurd.

In dit rapport worden de uitkomsten van het tweede terugblikonderzoek beschreven 
dat betrekking heeft op eerder uitgevoerd Rekenkameronderzoek naar duur-
zaam gebruik van bedrijventerreinen en het saneren van ernstig verontreinigde 
bodems. Het onderzoek naar bedrijventerreinen is door de Rekenkamer bij de 
drie Noordelijke provincies uitgevoerd in de periode 2008–2009 en heeft voor 
de provincie Drenthe geresulteerd in het rapport Bedrijventerreinen en duurzaam 

1 Noordelijke Rekenkamer. Onderzoeksprogramma 2014–2015. Vastgesteld door het College van de 
Noordelijke Rekenkamer op 16 december 2013.

2 Noordelijke Rekenkamer. Strategische visie Noordelijke Rekenkamer. Vastgesteld door College van de 
Noordelijke Rekenkamer in april 2014.

3 Noordelijke Rekenkamer. Terugblik op het rekenkameronderzoek naar subsidies voor recreatie en vitaal 
platteland in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Assen 24 september 2014.
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ruimtegebruik in de provincie Drenthe.4 Het Rekenkameronderzoek naar de aanpak 
van ernstig vervuilde bodems met risico’s voor de volksgezondheid heeft plaats-
gevonden in 2011, eveneens in de drie Noordelijke provincies. Dit onderzoek 
heeft in februari 2012 geresulteerd in het rapport Een schone bodem in zicht? Pro-
vincie Drenthe.5 Doordat veel verouderde bedrijventerreinen te kampen hebben 
met ernstig verontreinigde bodems is in het kader van het herstructureren van 
bedrijventerreinen van belang dat deze locaties voortvarend worden gesaneerd 
om deze terreinen aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Vandaar dat besloten 
is om in deze terugblik beide onderzoeken in samenhang te bekijken.  

1.2 Afbakening en vraagstelling

Het uitgangspunt bij deze terugblik is om op een relatief snelle en systematische 
manier in beeld te brengen in hoeverre aanbevelingen door de provincie zijn 
overgenomen en zijn doorgevoerd in het beleid en/of de uitvoeringspraktijk. 
Op basis van opgetreden ontwikkelingen na het uitbrengen van de betreffende 
Rekenkamerrapporten is indicatief aangegeven of het implementeren van de 
aanbevelingen effect heeft gehad op de uitvoeringspraktijk. 

Voor het onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd:

In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied 
van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en bodemsanering bij de drie 
Noordelijke provincies geleid tot wijzigingen in het beleid en de uitvoeringspraktijk 
en op welke wijze zijn PS hiervan op de hoogte gesteld?

De centrale vraagstelling is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer zijn na het politieke 

debat door PS overgenomen met de intentie dat GS deze uitvoeren? 
2. Welke wijzigingen hebben – in relatie tot de overgenomen aanbevelingen –

plaatsgevonden in het provinciale beleid, regelgeving en/of uitvoering?
3. Op welke wijze zijn PS door GS geïnformeerd over de voortgang van de imple-

mentatie van de aanbevelingen? 

1.3 Aanpak

Aan de hand van de eerste twee onderzoeksvragen heeft de Rekenkamer nage-
gaan hoe de provincie vorm heeft gegeven aan het implementatieproces en in 
welke mate doorwerking heeft plaatsgevonden. Bij onderzoeksvraag 3 is in beeld 
gebracht hoe PS zijn geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van 
de aanbevelingen en wat dit betekent heeft voor de uitvoering.

De eerste stap die moet zorgen voor een goede doorwerking is dat de aanbe-
velingen bij PS, en het liefst ook bij GS, goed landen en dat PS van mening zijn 
dat implementatie van de aanbevelingen kan leiden tot een verbetering van de 
beleidsuitvoering. Zoals eerder opgemerkt in paragraaf 1.1 hebben PS van Drenthe 

4 Noordelijke Rekenkamer. Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Drenthe. Assen 11 
juni 2009.

5 Noordelijke Rekenkamer. Een schone bodem in zicht? Provincies Drenthe. Assen 23 februari 2012.
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geen officieel besluit genomen over de aanbevelingen die betrekking hebben 
de uitgevoerde onderzoeken naar respectievelijk bedrijventerreinen en bodem-
sanering. Hierdoor is niet meteen duidelijk welke aanbevelingen door zowel PS 
als GS zijn omarmd met de intentie om deze te implementeren. Op basis van de 
inhoud van de bestuurlijke reactie en de discussie die PS met GS hebben gevoerd 
over de conclusies en aanbevelingen heeft de Rekenkamer zich hiervan een beeld 
gevormd. 

Na besluitvorming en overdracht aan de ambtelijke organisatie dient in de 
tweede stap de feitelijke implementatie van de aanbevelingen plaats te vinden. De 
Rekenkamer heeft aan betrokken provinciale medewerkers vragenlijsten voorge-
legd en gesprekken met hen gevoerd om na te gaan wat er met de aanbevelingen 
is gebeurd. Indien van toepassing, is aan de hand van provinciale documenten 
vastgesteld welke concrete wijzigingen zijn doorgevoerd. Tevens is nagegaan 
welke belangrijke ontwikkelingen zijn opgetreden in beleid, regelgeving en de 
provinciale uitvoeringspraktijk na het uitbrengen van de Rekenkamerrapporten. 

Willen PS hun controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren dan is het van 
belang dat zij zicht houden op wat er met de aanbevelingen gebeurt. Het gaat 
hierbij niet alleen om de feitelijke constatering of een aanbeveling heeft geleid 
tot een wijziging in beleid, regelgeving of uitvoering, maar ook wat dit uiteinde-
lijk heeft opgeleverd. Anders gezegd, hebben de aanbevelingen inderdaad geleid 
tot verbeteringen in de uitvoeringspraktijk en waaruit blijkt dit? Op basis van PS-
stukken en gesprekken met medewerkers heeft de Rekenkamer nagegaan hoe de 
informatievoorziening  richting PS heeft plaatsgevonden. 

De Rekenkamer is in maart 2015 gestart met het opstellen van een onderzoeks-
plan, dat op 21 april 2015 door het College is vastgesteld.6 In de maanden mei en 
juni is het terugblikonderzoek uitgevoerd, waarna de bevindingen zijn opgeno-
men in een Nota van Bevindingen die in de maand juli aan de provincie voor een 
ambtelijke feitencheck is aangeboden. 

6 Noordelijke Rekenkamer. Onderzoeksplan bedrijventerreinen en bodemsanering. Vastgesteld door het 
College op 21 april 2015.
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Duurzaam gebruik bedrijventerreinen

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de aanbevelingen die zijn voortgevloeid uit het door de 
Noordelijke Rekenkamer in 2009 gepubliceerde onderzoek naar bedrijventer-
reinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Drenthe. Paragraaf 2.2 geeft 
eerst een overzicht van de conclusies en de aanbevelingen van dit onderzoek. 
Vervolgens gaat paragraaf 2.3 in op de reactie van het provinciebestuur op het 
rekenkamerrapport en het politieke debat dat PS met GS hebben gevoerd over 
de conclusies en aanbevelingen. In paragraaf 2.4 komt de implementatie van de 
aanbevelingen aan de orde, waarbij tevens de belangrijkste ontwikkelingen op 
dit beleidsterrein zijn beschreven. De wijze waarop PS van Drenthe op de hoogte 
zijn gehouden van het implementatieproces en de voortgang van de uitvoering 
worden beschreven in paragraaf 2.5. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
paragraaf waarin de drie Noordelijke provincies onderling worden vergeleken. 

2.2 Samenvatting rekenkameronderzoek   
 bedrijventerreinen 2009

Context en vraagstelling onderzoek
Rond de eeuwwisseling dreigt op regionaal en nationaal niveau een toenemend 
overschot aan bedrijventerreinen doordat iedere gemeente bezig was om binnen 
de eigen gemeentegrenzen zoveel mogelijk nieuwe bedrijvigheid binnen te halen 
door nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen en die vervolgens voor een aan-
trekkelijke prijs te koop aan te bieden. Doordat het voor bedrijven veelal goed-
koper was om zich op een nieuw bedrijventerrein te vestigen dan op een bestaand, 
verouderd terrein, was een neveneffect van het gevoerde beleid dat de leegstand 
op bestaande terreinen geleidelijk toenam. Hierdoor ging de ruimtelijke kwali-
teit op deze bestaande terreinen achteruit. Om deze tendens te doorbreken heeft 
het Rijk in de Nota Ruimte van 2005 twee beleidsmaatregelen geformuleerd 
om duurzaam gebruik van bedrijventerreinen beter te borgen. De eerste maat- 
regel houdt in dat nieuwe bedrijventerreinen, indien mogelijk, binnen bestaand 
bebouwd gebied worden gerealiseerd. De tweede maatregel komt erop neer dat 
nieuwe terreinen pas worden aangekocht en ingericht als bestaande terreinen 
optimaal zijn benut (uitbreiding na inbreiding). 

De Rekenkamer heeft in de periode 2008–2009 onderzocht op welke wijze de 
provincie Drenthe uitvoering heeft gegeven aan bovengenoemde beleidsmaat-
regelen. De centrale vraagstelling was als volgt: 

Hebben de maatregelen die de provincie heeft genomen in het belang van duurzaam 
ruimtegebruik resultaat gehad en de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen beïn-
vloed?
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Algemene conclusie
De algemene conclusie van het onderzoek was dat de maatregelen die de pro-
vincie Drenthe in de periode 2000–2008 heeft genomen, onvoldoende resultaat 
hebben gehad. Deze conclusie was gebaseerd op de wijze waarop de provincie 
haar toetsende, faciliterende en regisserende rol heeft vervuld. De provincie heeft 
bestemmingsplannen niet correct getoetst aan het uitgangspunt van duurzaam 
ruimtegebruik. Daarnaast is gebleken dat, hoewel de provincie belang hecht aan 
kwalitatief goede bedrijventerreinen, de resultaten op het gebied van kwaliteits-
verbetering achterblijven. Een groot deel van de bedrijventerreinen die de pro-
vincie in 1998 als verouderd heeft aangemerkt, zijn niet gerevitaliseerd. Tot slot 
heeft de provincie onvoldoende regie gevoerd door in te stemmen met de beëin-
diging van de regionale samenwerking in het zuiden van Drenthe en daarmee de 
regionale samenwerking aan gemeenten overgelaten. 

Aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot 7 aanbevelingen, die betrekking hebben op het 
verbeteren en versterken van de provinciale rolvervulling met als doel om tot een 
meer duurzaam gebruik van bedrijventerreinen te komen. Een overzicht van de 
aanbevelingen is opgenomen in tabel 2.1.  

2.3 Bestuurlijke reactie en uitkomsten politieke debat 

Bestuurlijke reactie
Het College van GS heeft op 26 mei 2009 uitgebreid gereageerd op het rapport 
van de Rekenkamer.7 GS stellen dat zij zich niet kunnen vinden in de algemene 
conclusie dat de tot nu toe getroffen maatregelen niet substantieel hebben bijge-
dragen aan het beperken van het ruimtebeslag van nieuwe bedrijventerreinen. 
Zij zijn van mening dat de realiteit beduidend genuanceerder is dan het door 
de Rekenkamer geschetste beeld. Het provinciebestuur stelt zich verder op het 
standpunt dat het primair aan gemeenten is om zicht te krijgen op de restruimte 
en de leegstand op bestaande bedrijventerreinen, de behoefte aan nieuw bedrij-
venterrein en het afstemmen van vraag en aanbod. Anders gezegd, de provincie 
is niet van plan om richting gemeenten directief te sturen en verplicht zaken op 
te leggen via verordeningen, maar wil haar provinciale belangen realiseren door 
in te zetten op samenwerken, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. In de bestuur-
lijke reactie wordt op de meeste aanbevelingen niet specifiek ingegaan. Het alge-
mene oordeel is dat GS de aanbevelingen als waardevol beschouwen.

Uitkomsten politieke debat
De Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie heeft op 23 september 
2009 vragen gesteld aan de Noordelijke Rekenkamer over het rapport en heeft 
van gedachten gewisseld met de verantwoordelijke gedeputeerde over de conclu-
sies en aanbevelingen en de bestuurlijke reactie. 

De meest in het oog springende vraag, die door bijna alle fracties is gesteld, was of 
de provincie tekort is geschoten in het aansturen van gemeenten en meer de regie 
had moeten nemen. Volgens de gedeputeerde is wel terdege regie gevoerd, maar is 

7 Provincie Drenthe. Brief van GS van Drenthe aan de Noordelijke Rekenkamer met als onderwerp 
‘Concept-rapport Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Drenthe’. Assen 26 
mei 2009.
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één en ander niet goed uit de verf gekomen. Een optie is inderdaad om, aansluitend 
op aanbevelingen van de Rekenkamer, te zorgen voor een strakkere aansturing van 
gemeenten, maar volgens de gedeputeerde past dit niet binnen de Drentse cultuur en 
de provinciale sturingsfilosofie. Hoewel door verschillende Statenfracties kritische 
vragen zijn gesteld aan de gedeputeerde over de beleidsuitvoering, valt uit het poli-
tieke debat niet meteen af te leiden in hoeverre PS de aanbevelingen van de Reken-
kamer wel onderschrijven en verder willen gaan dan GS. Dit betekent dat ook na het 
politieke debat onduidelijk blijft wat de provincie met de aanbevelingen gaat doen. 

Een jaar na het uitbrengen van het Rekenkamerrapport hebben GS per brief 
PS geïnformeerd over het uitvoeren van de aanbevelingen van de Noordelijke 
Rekenkamer en het herstructureringsprogramma 2009–2013.8 Op basis van de 
inhoud van deze brief is in tabel 2.1 een overzicht gegeven van wat GS van plan 
zijn te doen met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Samenvattend komt het 
erop neer dat GS in lijn met landelijke ontwikkelingen het voornemen hebben 
om de aanbevelingen 2 en 3 uit te voeren. De overige 5 aanbevelingen leggen GS 
terzijde of ze willen er beperkt invulling aangeven.

Tabel 2.1 Overzicht van de wijze waarop GS invulling hebben gegeven of willen geven aan de aanbevelingen van de Noordelijke 

Rekenkamer die betrekking hebben op het gevoerde bedrijventerreinenbeleid (Bron: Brief van GS aan PS, gedateerd 20 mei 2010).

 
Aanbeveling Rekenkamer Uitvoering provincie Drenthe

1   Richting gemeenten meer de rol van 
opdrachtgever/uitvoerder en minder de rol van 
‘supporter’ te vervullen. 

 De provincie wil de komende jaren gemeenten blijven 
stimuleren om vorm te geven aan een realistische 
programmering van nieuwe bedrijventerreinen en om 
verouderde terreinen te herstructureren, maar een vorm 
van directieve sturing gaat de provincie te ver omdat het 
niet binnen de provinciale sturingsfilosofie past.

2  In het nieuwe POP het belang van duurzaam 
ruimtegebruik duidelijker als zodanig te 
benoemen. 

 In lijn met de aanbeveling van de Rekenkamer 
heeft de provincie duurzaam ruimtegebruik bij 
bedrijventerreinen in het ontwerp Omgevingsvisie 
Drenthe 2010 opgenomen als provinciaal belang.

3  In een provinciale verordening te regelen dat 
gemeentelijke plannen voor bedrijventerreinen 
voldoen aan het uitgangspunt van duurzaam 
ruimtegebruik.

De provincie heeft het voornemen om de 
SER-ladder op te nemen in de provinciale 
omgevingsverordening.

4   De subsidievoorwaarden voor herstructurering van 
bedrijventerreinen te wijzigen. 

De provincie vindt het loslaten van het 
werkgelegenheidscriterium bij het beoordelen van 
subsidieaanvragen niet gewenst, en is van mening 
dat dit criterium de aanpak van verouderde terreinen 
absoluut niet in de weg staat. 

5  Te organiseren dat de provincie voldoende 
speelruimte houdt om invulling te geven aan haar 
wettelijke verplichtingen, indien over de uitvoering 
van beleid in een vroeg stadium bestuurlijke 
afspraken worden gemaakt. 

De provincie legt deze aanbeveling terzijde, omdat 
de provincie van mening is dat, gelet op haar 
sturingsfilosofie, het niet past om terug te komen op 
bestuurlijke afspraken. 

6  Met gemeenten in regionale 
samenwerkingsverbanden af te spreken dat de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen alleen is 
toegestaan indien de kosten en risico’s van deze 
bedrijventerreinen gedeeld worden door de 
gemeenten uit de regio. 

De provincie ziet meerwaarde in een intensievere 
samenwerking, maar vindt een vorm van regionale 
kostenverevening als planningsinstrument te ver 
gaan. Volgens de provincie is het niet mogelijk om 
gemeenten dit op te leggen, omdat dit de autonomie 
van gemeenten aantast.

7  Met gemeenten in regionale 
samenwerkingsverbanden overeen te komen 
dat gemeenten een deel van de opbrengsten 
van nieuwe bedrijventerreinen inzetten 
voor de herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen in de regio.

Evenals voor het delen van kosten en risico’s wil de 
provincie  gemeenten wel  stimuleren om binnen de 
regio een deel van de opbrengsten in te zetten voor 
herstructurering. Volgens de provincie is binnen de 
regio Groningen-Assen hiertoe al initiatief genomen, 
maar ook in dit geval wil de provincie gemeenten dit 
niet opleggen.

8 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp Herstructurering bedrijventerreinen. Assen 20 
mei 2010.
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2.4 Implementatie aanbevelingen

De 7 aanbevelingen die de Rekenkamer in 2009 heeft uitgebracht waren bedoeld 
om op provinciaal niveau een overaanbod van nieuwe bedrijventerreinen te voor-
komen en er voor te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van bestaande, verouderde 
terreinen verbetert. In deze paragraaf wordt aan de hand van de drie provinciale 
rollen beschreven wat er sindsdien in het beleid, de regelgeving en de uitvoering is 
veranderd. Indicatief wordt aangegeven of de aangepaste uitvoeringspraktijk heeft 
geleid tot betere waarborgen voor een duurzaam gebruik van bedrijventerrein.

Toetsende/sturende rol bij ontwikkelen nieuw bedrijventerrein
De Rekenkamer stelt vast dat de provincie, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, 
haar toetsende/sturende rol heeft versterkt door:

1. in de Omgevingsvisie Drenthe 2010 en in de geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 
2014 op te nemen dat zorgvuldig ruimtegebruik een provinciaal belang is (aan-
beveling 2);

2. in de Omgevingsverordening Drenthe bepalingen op te nemen (toepassen SER-lad-
der) voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen (aanbeveling 3);

3. door in 2014 nieuwe prognoses te laten opstellen voor de vraag naar nieuw bedrij-
venterrein in de provincie Drenthe voor de periode tot en met 2020. 

Om meer greep te krijgen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen heeft de Soci-
aal Economische Raad (SER) in 1999 de zogenoemde SER-ladder geïntroduceerd 
als afwegingskader voor het inpassen van ruimtebehoefte voor wonen, bedrij-
vigheid en infrastructuur. De SER-ladder is door het Rijk opgenomen in de Nota 
Ruimte 2005. In  de jaren daarna is dit afwegingskader verder ontwikkeld. Dit 
heeft geleid tot de Ladder voor Duurzame Verstedelijking die vervolgens in okto-
ber 2012 als motiveringseis voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) is opgenomen. In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 heeft 
de provincie opgenomen dat zorgvuldig ruimtegebruik een provinciaal belang 
is (aanbeveling 2).9 In de geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014 wijst de 
provincie erop dat de SER-ladder verder is ontwikkeld tot de Ladder voor duur-
zame verstedelijking. De provincie heeft samen met een aantal Drentse gemeenten 
een handreiking laten opstellen voor het toepassen van dit afwegingskader in de 
Drentse praktijk.10 Het afwegingskader is vervolgens opgenomen in de Omge-
vingsverordening Drenthe.11 Daarmee heeft de provincie eveneens uitvoering gege-
ven aan aanbeveling 3.

In 2013 bedroeg in de provincie Drenthe de netto oppervlakte bedrijventerrein 
bij benadering 2.700 ha. Hiervan was nog 480 ha, bijna een vijfde deel, vrij uit-
geefbaar. De uitgifte van nieuw bedrijventerrein is na 2008 sterk afgenomen 
(zie figuur 2.1). De verminderde vraag is naar alle waarschijnlijkheid vooral een 
gevolg van de economische crisis die rond 2008 is ingetreden. In de periode 
2000–2008 bedroeg de uitgifte gemiddeld op jaarbasis nog zo’n 51 ha, in de peri-
ode 2009–2013 is de uitgifte gedaald tot gemiddeld 15 ha. De uitgifte in 2014 was 
medio 2015 nog niet bekend. 

9 Provincie Drenthe. Omgevingsvisie Drenthe 2010. Vastgesteld door PS op 2 juni 2010, paragraaf 4.1.2.
10 Provincie Drenthe. Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014. Vastgesteld door PS op 2 juli 2014. Zie 

bijlage 4.
11 Provincie Drenthe. Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (geconsolideerde versie 1 oktober 2014). 

Paragraaf 3.2.3, artikelen 3.15 en 3.16.
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Figuur 2.1 Uitgifte bedrijventerreinen in de provincie Drenthe in de periode 2000–2013. De uitgifte in 2014 was medio 2015 nog niet 

bekend (Bron: Economische Beleidsagenda 2010–2015 en www.bedrijvenlocaties.nl).
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De inzet van de provincie is dat in twee samenwerkingsregio’s, namelijk Gronin-
gen-Assen en  Drentse Zuidas, gemeenten zelf het initiatief nemen om met enige 
regelmaat vraag en aanbod van nieuw bedrijventerrein opnieuw af te stemmen 
om overaanbod te voorkomen. De provincie biedt, indien gewenst, hierbij onder-
steuning. Dit houdt in dat de provincie in feite geen uitvoering heeft gegeven aan 
aanbeveling 1 van de Rekenkamer, namelijk om richting gemeenten bij het ont-
wikkelen en in gebruik nemen van nieuw bedrijventerrein meer directief te stu-
ren. De Rekenkamer merkt op dat de provincie niet alleen een rol vervult als 
regisseur voor de ruimtelijke ordening, maar ook toezichthouder is op de gemeente-
financiën. Uit een landelijke evaluatie van gemeentelijke grondbedrijven blijkt dat 
gemeenten naar verwachting de komende jaren nog fors moeten afboeken op 
aangekochte terreinen voor nieuwe woningen en bedrijven doordat er nog steeds 
sprake is van aanzienlijk overaanbod.12

In de regio Groningen-Assen is geschrapt in het aanbod nadat in 2011 uit nieuwe 
prognoses  voor de toekomstige vraag naar nieuw bedrijventerrein is gebleken 
dat de vraag naar verwachting steeds verder zal afnemen. Volgens het Transat-
lantic Market (TM) scenario is de vraag tot 2020 namelijk beperkt van omvang 
en neemt na 2020 verder af tot nihil.13 De totale vraag voor de periode 2012–2030 
is geraamd op maximaal 240 ha, terwijl het aanbod begin 2012 nog zo’n 620 ha 
bedroeg (harde en zachte plannen). Dit hield in dat er in de regio voor de periode 
2012–2020 een overschot was aan nieuw bedrijventerrein van bij benadering 380 
ha.14 De nieuwe prognoses hebben ertoe geleid dat de samenwerkende partners 

12 EY en Fakton. Financiële positie gemeentelijke grondbedrijven (actualisatie 2014). Uitgevoerd in opdracht 
van Rijk en VNG. Den Haag 23 januari 2015. 

13 Bureau Louter. Economie en bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen naar 2030. In opdracht van de 
Regio Groningen-Assen en gemeente Groningen. Delft 31 januari 2012. Het Transatlantic Market (TM)  
scenario wordt vaak gehanteerd en is een midden scenario.

14 Stec Groep B.V. en Zandbelt Van den Berg. Naar een vraaggerichte werklocatiestrategie. In opdracht van 
de Regio Groningen-Assen, mei 2012.
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besloten hebben om een derde, namelijk 200 hectare, te schrappen en een derde 
pas op langere termijn te ontwikkelen als er werkelijk vraag is.15 

Hoewel GS in 2009 hebben aangegeven dat het bepalen van de toekomstige vraag 
naar nieuw bedrijventerrein primair een verantwoordelijkheid is van gemeenten, 
hebben zij daarna zelf opdracht gegeven om nieuwe prognoses voor alle Drentse 
gemeenten op te stellen.16 Voor de periode 2012–2020 is voor heel Drenthe een 
toekomstige vraag berekend van 288 ha, uitgaand van het Transatlantic Market 
(TM) scenario. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse vraag van 32 ha. De 
provincie neemt aan dat het TM-scenario een realistische vraag oplevert, ervan 
uitgaand dat er wel enig economisch herstel optreedt. De Rekenkamer merkt op 
dat in de periode 2009–2013 gemiddeld op jaarbasis slechts 15 ha is uitgegeven. 
In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 werd voor de periode 2010–2020 nog uitge-
gaan van een plancapaciteit van 600 ha. 

Uitgaand van de nieuwe prognoses en de uitgifte in de afgelopen jaren, is de con-
statering dat op provinciaal niveau sprake is van een aanzienlijk overaanbod aan 
nieuw bedrijventerrein. De provincie heeft de uitkomsten van de nieuwe progno-
ses in een bestuurlijke bijeenkomst met gemeenten op 7 maart 2014 toegelicht en 
is hierover met gemeenten in discussie gegaan. Met gemeenten is afgesproken 
dat zij vraag en aanbod opnieuw zullen bekijken en de uitkomst van deze afwe-
ging op een redelijke termijn terug zullen koppelen aan de provincie. De provin-
cie heeft in juli 2015 aangegeven dat dit proces nog liep en terugkoppeling nog 
moest plaatsvinden.17

De Rekenkamer constateert dat de provincie, in lijn met haar sturingsfilosofie, 
erop stuurt dat de samenwerkingsregio’s Groningen-Assen en Drentse Zuidas 
zelf het initiatief nemen om vraag en aanbod van nieuw bedrijventerrein goed 
op elkaar af te stemmen. De provinciale aanpak heeft gewerkt voor de regio 
Groningen-Assen, maar niet voor de regio Drentse Zuidas. Doordat voor de regio 
Drentse Zuidas op basis van nieuwe prognoses en de feitelijke uitgifte van de 
afgelopen 5 jaar nog geen bijstelling van vraag en aanbod heeft plaatsgevonden, 
is in dit gebied nog sprake van een aanzienlijk overaanbod van nieuw bedrijven-
terrein. De consequentie hiervan is dat in deze regio verschillende gemeentelijke 
grondbedrijven de komende jaren naar verwachting op deze terreinen nog zullen 
moeten afboeken.  

15 Regio Groningen-Assen. Regionaal instemmingsmodel Wonen en Bedrijventerreinen. Ondertekend door 
de stuurgroep op 19 oktober 2012.

16 Bijlage 1 van de geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014 bevat een beschrijving hoe de prognoses 
voor de toekomstige vraag naar nieuw bedrijventerrein tot stand zijn gekomen. Het Transatlantic 
Market (TM)  scenario wordt vaak gebruikt om de toekomstige vraag te bepalen en is een midden 
scenario.

17 Antwoord op vragen aan de provincie, 1 juli 2015.
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Faciliterende rol bij herstructureringsopgave
De Rekenkamer stelt vast dat de provincie, in lijn met het landelijke Convenant Bedrij-
venterreinen 2010–2020,  op het terrein van het herstructureren van bedrijventerreinen:

1. verouderde bedrijventerreinen in de provincie in beeld heeft gebracht en in overleg 
met de twee samenwerkingsregio’s voor de periode 2009–2013 een herstructure-
ringsopgave heeft geformuleerd;

2. een beleidsregel voor het verlenen van subsidie heeft vastgesteld waarin naast  
duurzaam ruimtegebruik ook het werkgelegenheidsaspect nog is opgenomen als 
een beoordelingscriterium;

3. in de periode 2009–2015 € 4,6 miljoen aan Rijksmiddelen en € 4,4 miljoen aan pro-
vinciale middelen als subsidie heeft toegekend aan herstructureringsprojecten.

Het landelijke Convenant Bedrijventerreinen 2010–2020 had als doel om verder 
kwaliteitsverlies en leegstand op verouderd bedrijventerrein te voorkomen.18 
Twee jaar later heeft het Rijk in het Bestuursakkoord 2011–2015 aangegeven zich 
na 2013 terug te trekken uit het regionaal-economisch domein.19 Concreet houdt 
dit in dat het Rijk na 2013 niet opnieuw middelen gaat inzetten voor de herstruc-
tureringsopgave. Het is nu aan de provincies om hier samen met gemeenten 
verder invulling aan te geven. In navolging van het landelijke convenant heeft 
provincie Drenthe in 2009 een inventarisatie laten uitvoeren van verouderd 
bedrijventerrein met als resultaat dat 232 tot 341 ha de kwalificatie verouderd  
heeft meegekregen. Deze inventarisatie is als basis gebruikt voor het Provinciaal 
Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Drenthe 2009–2013.20 Het doel van 
het programma was om in de periode 2009–2013 bij benadering 210 hectare te 
herstructureren.21 De totale kosten van deze opgave zijn geraamd op ruim € 70 
miljoen. De provincie geeft in het programma aan dat ze naar verwachting aan-
spraak kan maken op € 4,6 miljoen Rijksmiddelen. De provincie wil eenzelfde 
bedrag co-financieren, zodat in totaal € 9,2 miljoen kan worden ingezet als subsi-
diebijdrage aan herstructureringsprojecten

Om subsidie te kunnen verlenen, hebben GS de Beleidsregel Provinciaal Herstructu-
reringsprogramma 2011 vastgesteld. In deze beleidsregel is vastgelegd dat de door de 
provincie verleende subsidie maximaal 30% bijdraagt aan de totale subsidiabele 
projectkosten. Dit houdt in dat gemeenten en bedrijven zelf 70% moeten bijdragen 
in de projectkosten. Verder is in de beleidsregel opgenomen dat naast duurzaam 
gebruik ook de werkgelegenheid een beoordelingscriterium is voor het toekennen 
van subsidie. Het betreft het aantal betrokken arbeidsplaatsen (tijdelijk en structu-
reel) dat het project oplevert. Dit betekent dat de provincie, anders dan aanbevolen 
door de Rekenkamer (aanbeveling 4), het werkgelegenheidsaspect nog steeds laat 
meespelen bij het toekennen van subsidie aan herstructureringsprojecten.

18 Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Convenant bedrijventerreinen 2010–
2020, publicatienummer: 9304, ondertekend op 27 november 2009.

19 Het Bestuursakkoord 2011–2015 bevat afspraken tussen Rijk, IPO, VNG en UvW voor de betreffende 
periode. Paragraaf 6.4.5.

20 Stec Groep en provincie Drenthe. Provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Drenthe 
2009–2013. Assen 19 mei 2010.

21 Onder het begrip herstructurering vallen 4 soorten ingrepen, namelijk: facelift, revitalisering, herpro-
filering en transformatie. Een facelift betreft een grote onderhoudsbeurt en wordt gerekend tot 
het reguliere onderhoud. Bij transformatie krijgt het bedrijventerrein een andere bestemming. Bij 
revitalisering is er sprake van een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering en bij herprofilering gaat het 
om een andere invulling van werkfuncties, van bijvoorbeeld chemische bedrijven naar kantoren. De 
subsidie is alleen van toepassing op revitalisering en herprofilering.
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De provincie heeft in juli 2015 aangegeven dat in totaal € 9,0 miljoen subsidie 
is toegekend aan herstructureringsprojecten en dat een start was gemaakt met 
de uitvoering. Volgens de subsidievoorwaarden dienen projecten voor 1 januari 
2016 te zijn afgerond, maar de provincie is bereid, afhankelijk van de toekom-
stige, economische ontwikkeling, een verlenging van deze termijn toe te staan.22 
Voor de periode tot 2020 was medio 2015 nog geen vervolgprogramma opgesteld. 
Aangezien herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is opgenomen in 
het nieuwe Collegeprogramma verwacht de provincie dat het programma een 
vervolg gaat krijgen.23

De Rekenkamer concludeert dat in 2015 weliswaar een aantal herstructurerings-
projecten tot uitvoering is gekomen, maar het tempo waarin op verouderde ter-
reinen de ruimtelijke kwaliteit weer op het gewenste niveau wordt gebracht, laat 
te wensen over. Het doel was om voor 1 januari 2016 een oppervlakte van 210 
ha te herstructureren, maar die doelstelling wordt niet gehaald. Hoewel in het 
nieuwe Collegeprogramma het herstructureren van verouderde bedrijventerrei-
nen als speerpunt is opgenomen, beschikte de provincie in juli 2015 nog niet over 
een vervolgprogramma en was niet bekend of er opnieuw provinciale middelen 
beschikbaar zullen worden gesteld. 

Regisserende rol bij regionale samenwerking
De Rekenkamer stelt vast dat de provincie op het gebied van regionale samenwerking:

1. de samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in de regio’s Groningen-Assen en 
Drentse Zuidas heeft gestimuleerd en gefaciliteerd;

2. er niet voor heeft kunnen zorgen dat de samenwerking in de regio Drentse Zuidas 
goed van de grond is gekomen; 

3. het afdwingen van een vorm van regionale verevening van kosten en risico’s bij 
gemeenten te ver vindt gaan (aanbeveling 6), evenals de eis dat gemeenten een deel 
van de opbrengsten van nieuwe terreinen dienen te besteden aan het herstructu-
reren van verouderde bedrijventerreinen (aanbeveling 7).

De provincie geeft in de Omgevingsvisie Drenthe 2010 aan dat zij wil dat gemeen-
ten overgaan tot een regionale afstemming over werklocaties om onderlinge 
concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Op basis van de regionale markt 
en de regionaal-economische identiteit zijn, zoals eerder aangegeven, twee 
afstemmingsregio’s onderscheiden: Groningen-Assen en Drentse Zuidas. De 
laatste regio betreft de gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden 
en Emmen. Voor deze regio’s is het primaire doel om met gemeenten afspraken 
te maken over de verdeling van het aanbod in regionale werklocaties. Hoewel de 
provincie van mening is dat voor de uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid 
een regionale aanpak nodig is, staat de provincie op het standpunt dat dit bij uit-
stek een zaak van bestuurlijk samenspel tussen provincie en gemeente is, geba-
seerd op wederzijds vertrouwen. Gelet op deze sturingsfilosofie is het volgens de 
provincie niet gepast terug te komen op eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, 
zoals aanbevolen door de Rekenkamer (aanbeveling 5). 

Ook het verplicht zaken opleggen, zoals een regionale verevening van kosten, 
risico’s en opbrengsten, via verordeningen past niet binnen de sturingsfilosofie. 

22 Antwoord op vragen aan provincie, 1 juli 2015.
23 Collegeprogramma Drenthe 2015–2019. Dynamisch en ondernemend. Hierin is opgenomen dat het 

College wil inzetten op revitalisering in plaats van het ontwikkelen van nieuwe terreinen.
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Het raakt volgens de provincie bovendien de gemeentelijke autonomie. Vandaar 
dat de provincie een vorm van regionale kostenverevening (aanbeveling 6) wel 
wil stimuleren, maar het is aan gemeenten om daar invulling aan te geven. Het-
zelfde geldt voor aanbeveling 7, namelijk om een deel van de opbrengsten van de 
uitgifte van nieuw bedrijventerrein in te zetten voor de herstructurering. De pro-
vincie ziet voor zichzelf een rol weggelegd door programmatische uitgangspun-
ten op regionaal niveau (behoefteraming en spreiding over regio’s) te formuleren 
en door regionale afstemming te stimuleren en te faciliteren. De gemeente voert 
werkelijk uit door concrete planontwikkeling, grondverwerving en inrichting, 
onderhoud en beheer.  

Volgens de provincie is in de samenwerkingsregio Groningen-Assen de samen-
werking goed van de grond gekomen. Betrokken partijen zijn erin geslaagd om 
elkaars vertrouwen te winnen en vergaande afspraken te maken over onder 
andere het bijstellen van de toekomstige vraag naar nieuw bedrijventerrein en 
het hanteren van een residuele rekenmethodiek om te komen tot marktconforme 
prijzen bij de uitgifte van nieuw terrein. Het eerste heeft geleid tot het schrappen 
van een deel van de beschikbare aanbod, zodat vraag en aanbod beter op elkaar 
zijn afgestemd. 

Daarentegen verloopt de samenwerking binnen de regio Drentse Zuidas minder 
voorspoedig. Volgens de provincie is de grotere diversiteit in het gebied, bijvoor-
beeld doordat Meppel en Emmen niet elkaars regionale markt delen, een belang-
rijke oorzaak dat de samenwerking zich tot nu voornamelijk heeft beperkt tot 
kennisdelen, het opstellen van een Strategisch kader voor samenwerking 2011–2014 
en het uitvoeren van enkele projecten.24 Begin 2012 heeft een evaluatie plaats-
gevonden van het samenwerkingsverband met als uitkomst dat alle gemeenten 
een meerwaarde zien in samenwerken, maar tevens van mening zijn dat er meer 
focus moet komen wil die meerwaarde tot resultaat leiden. Naar aanleiding van 
deze evaluatie hebben GS op het punt gestaan hun faciliterende rol in het samen-
werkingsverband te beëindigen.25 GS hebben vervolgens aangedrongen op een 
verdere professionalisering van het samenwerkingsverband en zijn actief blijven 
deelnemen aan het samenwerkingsoverleg. Daarnaast is opdracht gegeven om 
een bedrijventerreinenvisie op te stellen.26 De Rekenkamer merkt op dat in een 
landelijke evaluatie van het bedrijventerreinenbeleid uitgebreid wordt ingegaan 
op samenwerkingsregio’s. Het blijkt dat de samenwerking in veel regio’s moei-
zaam van de grond komt en stroef verloopt. Eén van de genoemde, mogelijke 
oorzaken is dat binnen grote regio’s met veel gemeenten de economische samen-
hang niet groot is en vele belangen een rol spelen, waardoor het lastig is om tot 
concrete afspraken te komen.27 Een opdeling in kleinere regio’s zou bij de regio 
Drentse Zuidas wellicht tot meer succes en vermindering van de bestuurslast 
kunnen leiden.

24 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Stand van zaken ontwikkeling Drentse 
Zuidas’. Assen 14 december 2011.

25 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Update voortgang Drentse Zuidas’. Assen 18 
juli 2012.

26 Antwoord op vragen aan de provincie, 18 juni 2015.
27 Platform 31 en Radbout Universiteit. De markt voor bedrijventerreinen. Uitkomsten van onderzoek en 

beleid. Den Haag februari 2015. Hoofdstuk 14.
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De Rekenkamer concludeert dat de provincie het belangrijk vindt dat gemeen-
ten beter invulling geven aan de regionale samenwerking, maar de provincie wil 
hier niet sterk op sturen. Ze geeft invulling aan haar regierol door het maken van 
bestuurlijke afspraken met gemeenten en door erop te vertrouwen dat gemeen-
ten provinciale belangen voldoende zullen behartigen. Verder stelt de Reken-
kamer vast dat in de provinciegrensoverschrijdende samenwerkingsregio Gro-
ningen-Assen de samenwerking goed van de grond is gekomen en dat dit heeft 
geleid tot concrete resultaten, onder andere door te schrappen in het aanbod aan 
nieuw bedrijventerrein en door een methodiek toe te passen die zorgt voor meer 
marktconforme grondprijzen bij de uitgifte van nieuw bedrijventerrein. In het 
resterende deel van Drenthe heeft daarentegen de gemeentelijke samenwerking 
in regio’s nog niet geleid tot aansprekende resultaten. Aan de concurrentieposi-
tie van deze gemeenten om nieuwe bedrijvigheid binnen te halen is weinig veran-
derd. Het risico is dat deze gemeenten bij de uitgifte van nieuw bedrijventerrein 
nog steeds te lage prijzen hanteren, dat er een overaanbod aan nieuw bedrijven-
terrein blijft bestaan en dat onvoldoende middelen beschikbaar komen om ver-
ouderde terreinen te herstructureren.

2.5 Informeren PS

De Rekenkamer stelt vast dat PS:
1. met enige regelmaat door GS per brief zijn geïnformeerd over het gevoerde bedrij-

venterreinenbeleid;
2. daarnaast op de hoogte zijn gehouden van de voortgang en bestede middelen via de 

reguliere planning en control cyclus. 
 
In mei 2010 hebben GS per brief PS geïnformeerd over de provinciale inzet bij 
het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen.28 In deze brief gaan GS 
tevens in op de aanbevelingen van de Rekenkamer.

In december 2011 zijn PS door GS per brief op de hoogte gesteld van het samen-
werkingsproces in de regio Drentse Zuidas.29 GS geven aan dat na de startbijeen-
komst in februari 2010 is getracht om de samenwerking meer inhoud te geven, 
het samenwerkingsproces te versnellen en om resultaten te behalen. GS hebben 
op in juli 2012 PS per brief een update gegeven van het samenwerkingsproces 
binnen de Drentse Zuidas.30 GS geven aan dat begin 2012 een evaluatie van het 
samenwerkingsverband is uitgevoerd op basis waarvan zij tot de conclusie zijn 
gekomen dat de toegevoegde waarde van de provincie gering is. GS overwegen 
daarom om hun rol in het samenwerkingsverband te beëindigen. Zoals aangege-
ven in de vorige paragraaf hebben GS dit niet gedaan en zijn actief blijven deel-
nemen in het samenwerkingsverband. 

Op 30 januari 2013 zijn GS per brief ingegaan op een toezegging aan de Staten-
commissie Omgevingsbeleid om inzage te geven in de voortgang betreffende 

28 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Herstructurering bedrijventerreinen’. Assen 
20 mei 2010.

29 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Stand van zaken ontwikkeling Drentse 
Zuidas’. Assen 14 december 2011.

30 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Update voortgang Drentse Zuidas’. Assen 18 
juli 2012.



23Terugblik bedrijvenTerreinen en bodemsanering drenThe

de planning van bedrijventerrein in de regio Groningen-Assen.31 GS melden dat 
in deze regio op basis van nieuwe prognoses de toekomstige vraag naar nieuw 
bedrijventerrein naar beneden is bijgesteld en dat het samenwerkingsverband 
heeft besloten om een derde van de plancapaciteit te schrappen. 

De Rekenkamer concludeert dat PS per brief met enige regelmaat zijn geïnfor-
meerd over het gevoerde bedrijventerreinenbeleid. De Rekenkamer merkt hierbij 
op dat PS door GS weliswaar op de hoogte zijn gehouden van de voortgang en 
de problemen die zich voordoen in met name de regio Drentse Zuidas, maar GS 
zijn richting PS niet met voorstellen gekomen die tot een meer effectieve aanpak 
kunnen leiden. Het komt erop neer dat, met uitzondering wellicht van de regio 
Groningen-Assen, het door de Rekenkamer in 2009 gesignaleerde probleem 
er grotendeels nog steeds is. Het beoogde doel, namelijk te waarborgen dat bij 
bedrijventerreinen in Drenthe sprake is van een duurzaam ruimtegebruik, is nog 
niet gerealiseerd.

2.6 Vergelijking Noordelijke provincies

Het overschot aan nieuw bedrijventerrein en het kwaliteitsverlies op bestaande, 
verouderde terreinen zijn in de drie Noordelijke provincies vergelijkbaar. De 
Rekenkamer heeft de provincies vergeleken op basis van een aantal aspecten (zie 
tabel 2.2). Deze aspecten hebben betrekking op de implementatie van de aanbe-
velingen, het afstemmen van vraag en aanbod en het herstructureren van verou-
derde terreinen. 

Tabel 2.2 Vergelijking drie Noordelijke provincies op aspecten die betrekking hebben op bedrijventerrein en duurzaam ruimtege-

bruik in relatie tot de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer.

Aspect Drenthe Fryslân Groningen

Aantal aanbevelingen 7 7 5

Aantal geïmplementeerde aanbevelingen 2
(29%)

3
(43%)

1
(20%)

Netto oppervlakte bedrijventerrein in 2013 (ha) 2.700 3.770 2.8511

Nog vrij uitgeefbaar in 2013 (ha) 480
(18%)

519
(14%)

514
(18%)

Gemiddelde uitgifte periode 2009–2013 (ha/jr) 15 30 11

Nieuwe prognoses toekomstige vraag opgesteld? ja ja ja

Herstructureringsopgave 2009–2013 (ha) 210 60 165

Beoogde inzet provinciale en Rijksmiddelen 
herstructurering 2009–2013 (€ x miljoen) 9,2 10,4 9,2

Bestede provinciale en Rijksmiddelen 
herstructurering (€ x miljoen) 9,0 3,3 6,7

 
 1 Dit is exclusief de zeehaventerreinen bij Delfzijl en Eemshaven.

31 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Beantwoording lange termijn toezegging 
Statencommissie Omgevingsbeleid inzake voortgang planning bedrijventerreinen Regio Groningen-
Assen’. Assen 30 januari 2013.
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Implementatie aanbevelingen
Het aantal aanbevelingen dat de Rekenkamer heeft uitgebracht, verschilt enigs-
zins per provincie: bij Fryslân en Drenthe zijn het er 7 en bij Groningen 5. Op 
hoofdlijnen komt de strekking van de aanbevelingen overeen. Voor de drie pro-
vincies geldt dat zij min of meer op eenzelfde wijze hebben gereageerd op de aan-
bevelingen. De aanbevelingen die betrekking hadden op het invoeren en toepas-
sen van de SER-ladder zijn in lijn met landelijke ontwikkelingen opgevolgd. De 
aanbeveling die betrekking had op het terugkomen op bestuurlijke afspraken is 
door de provincies terzijde gelegd, omdat zij van mening waren dat de Reken-
kamer een onterechte conclusie had getrokken over het toetsen van bestem-
mingsplannen. Voor de aanbevelingen die betrekking hadden op het versterken 
van de samenwerking van gemeenten in regio’s hebben alle drie provincies aan-
gegeven dat dit aan gemeenten is en dat zij deze samenwerking niet kunnen 
afdwingen. Doordat er bij gemeenten onvoldoende draagvlak was voor een vorm 
van verevening van kosten, opbrengsten en risico’s zijn de aanbevelingen die 
hierop betrekking hadden niet tot uitvoering gekomen. Hetzelfde geldt voor het 
maken van afspraken over het hanteren van meer marktconforme prijzen bij de 
uitgifte van nieuwe terreinen, met uitzondering van de samenwerkingsregio 
Groningen-Assen. Voor deze regio is afgesproken om eenzelfde methodiek toe te 
passen bij het vaststellen van de vraagprijs. De aanbeveling om bij herstructure-
ringsprojecten duurzaam gebruik voorop te stellen en het werkgelegenheidsa-
spect niet meer als subsidievoorwaarde op te nemen, is alleen door  provincie 
Fryslân opgevolgd. 

Afstemming vraag en aanbod bedrijventerreinen
De netto oppervlakte aan bedrijventerrein is in de provincies Drenthe (2.700 ha) 
en Groningen (2.850 ha) vergelijkbaar. Fryslân had in 2013 ongeveer 3.770 ha 
bedrijventerrein. In de drie provincies was in 2013 van deze oppervlakte een  
zesde tot een vijfde deel nog niet in gebruik genomen en nog vrij uitgeefbaar. Na 
2007/2008 is de uitgifte van bedrijventerrein aanzienlijk gedaald: in Fryslân is 
in de periode 2009–2013 gemiddeld op jaarbasis nog 30 ha uitgegeven, in Drenthe 
was dat 15 ha en in Groningen 11 ha. Bij de provincie Groningen dient als kant-
tekening dat de uitgifte op de zeehaventerreinen niet is meegenomen. Op basis 
van nieuwe vraagprognoses wordt ook in de provincies Drenthe en Fryslân ver-
wacht dat de uitgifte de komende decennia nog verder zal dalen tot beneden de 
10 ha. Als de uitgiftecijfers voor de periode 2009–2013 worden vergeleken met de 
oppervlakte die in 2013 nog vrij uitgeefbaar was, is de conclusie dat er sprake is 
van een aanzienlijk overaanbod. Tot nu toe heeft alleen de samenwerkingsregio 
Groningen-Assen geschrapt in dit overaanbod: eind 2012 is besloten om van de 
nog beschikbare 620 ha er 200 ha te schrappen en een derde pas te ontwikkelen 
als er op termijn behoefte aan blijkt te zijn. In de overige regio’s in Groningen en 
Drenthe en de samenwerkingsregio’s in Fryslân dient de besluitvorming hierover 
nog plaats te vinden. De Rekenkamer merkt op dat ook in andere provincies het 
probleem van een overaanbod aan nieuw bedrijventerrein nog steeds speelt.32

Herstructureren verouderde bedrijventerreinen
De drie provincies hebben in navolging van de afspraken in het landelijke Conve-
nant Bedrijventerreinen 2010–2020 een herstructureringsprogramma 2009–2013 
opgesteld en in uitvoering genomen. In overleg met gemeenten is voor de 

32 Rekenkamer Oost-Nederland. Van wens naar werkelijkheid: de regisseur aan zet. Follow-up planning 
bedrijventerreinen Overijssel. Deventer juli 2015.
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onderscheiden samenwerkingsregio’s een herstructureringsopgave geformu-
leerd. Voor de drie provincies geldt dat de herstructureringsprojecten moeizaam 
van de grond zijn gekomen. De provincies Groningen en Fryslân hebben aanzien-
lijk minder provinciale subsidie toegekend dan vooraf voorgenomen. Drenthe 
heeft bijna het volledig gereserveerde bedrag besteed. Medio 2015 was er bij de 
provincies nog onduidelijkheid of het herstructureringsprogramma en daarmee 
het subsidiëren van herstructureringsprojecten een vervolg zou krijgen: bij Dren-
the was de verwachting van wel, bij Fryslân was het onbekend en in Groningen 
was de verwachting dat niet opnieuw provinciale middelen beschikbaar zullen 
worden gesteld.



Bodemsanering

3
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Bodemsanering

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onder-
zoek naar het saneren van ernstig verontreinigde bodems in de provincie Drenthe, 
uitgevoerd door de Noordelijke Rekenkamer in de periode 2011–2012. Paragraaf 
3.2 geeft eerst een samenvattend overzicht van de conclusies en aanbevelingen 
van het onderzoek. Vervolgens gaat paragraaf 3.3 in op de reactie van het pro-
vinciebestuur op het rekenkamerrapport en het politieke debat dat PS met GS 
hebben gevoerd over de conclusies en aanbevelingen. In paragraaf 3.4 komt de 
implementatie van de aanbevelingen aan de orde, waarbij tevens de belangrijkste 
ontwikkelingen op dit beleidsterrein worden beschreven. De wijze waarop PS op 
de hoogte zijn gehouden van de voortgang in de uitvoering wordt beschreven in 
paragraaf 2.5. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de drie 
Noordelijke provincies met elkaar worden vergeleken. 

3.2 Samenvatting rekenkameronderzoek  
 bodemsanering 2012

Context en vraagstelling onderzoek
In het verleden zijn veel bodems dermate verontreinigd dat er risico’s voor de 
volksgezondheid en/of het milieu zijn ontstaan. Voor de beleidsmakers is dit 
reden geweest om in de jaren zeventig beleid te ontwikkelen voor het saneren van 
verontreinigde (water)bodems. Rond 1980 was de verwachting dat de overheid 
binnen één generatie alle bekende gevallen van ernstige bodemverontreiniging 
zou kunnen aanpakken. Maar dit bleek een veel te optimistische inschatting. Ver-
volgens is besloten tot een prioritering in de aanpak. Op 9 juli 2009 hebben over-
heden een landelijk convenant ondertekend waarin is vastgelegd dat overheden 
ervoor zullen zorgen dat sterk verontreinigde bodems met risico’s voor de volks-
gezondheid met voorrang worden aangepakt: de zogenoemde humane spoedlo-
caties. Voor deze spoedlocaties is als doelstelling geformuleerd dat uiterlijk eind 
2015 een sanering is uitgevoerd dan wel dat de humane risico’s voldoende wor-
den beheerst door het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Het onder-
zoek van de Rekenkamer heeft zich gericht op het identificeren en saneren van 
deze humane spoedlocaties. Een verdere afbakening is gemaakt door alleen te 
kijken naar de landlocaties. 

De centrale vraagstelling was de volgende:

Heeft de provincie de humane (potentiële) spoedlocaties volledig in beeld en is de pro-
vinciale aanpak van ernstige bodemverontreiniging in eerste instantie gericht op het 
tijdig wegnemen en/of beheersen van gezondheidsrisico’s?
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Belangrijkste conclusie
In het algemeen heeft de Rekenkamer geconcludeerd dat de provincie Drenthe in 
de meeste gevallen potentiële humane risico’s als gevolg van ernstige bodemver-
ontreiniging tijdig en zorgvuldig heeft geïdentificeerd en weggenomen. De pro-
vincie bleek humane spoedlocaties met voorrang te behandelen en slaagde er 
over het algemeen in om het saneringsproces vlot te laten verlopen. Doordat de 
provincie goed zicht had op de resterende gevallen met risico’s voor de volks-
gezondheid heeft de Rekenkamer de verwachting uitgesproken dat de provincie 
de doelstelling om voor 2015 de humane spoedlocaties te saneren dan wel de 
risico’s op deze locaties te beheersen zou gaan realiseren. 

Aanbevelingen
Gelet op de gestructureerde en voortvarende aanpak van de provincie Drenthe 
heeft de Rekenkamer begin 2012 slechts drie aanbevelingen gedaan (zie tabel 3.1). 
Op hoofdlijnen kwam het erop neer om vooral zo door te gaan (zie aanbeveling 3). 

3.3 Bestuurlijke reactie en uitkomsten politieke debat

Bestuurlijke reactie
In de bestuurlijke reactie van 18 januari 2012 stellen GS in het algemeen dat zij 
zich in grote mate herkennen in de conclusies en aanbevelingen van de Noorde-
lijke Rekenkamer. Het provinciebestuur is met de Rekenkamer van mening dat 
het vanuit het oogpunt van doelmatig onderzoek en vooral vanuit risicobeheer-
sing van belang is dat de onderzoeksfase van de vervuilde locaties tijdig wordt 
afgesloten met een beschikking ernst/spoed, maar merken daarbij op dat de 
praktijk weerbarstig is. Ondanks forse inspanningen slaagt de provincie er niet 
in alle gevallen in om binnen een termijn van 5 jaar tot een beschikking te komen. 
Het voornemen is om in deze gevallen de koers te verleggen door het maken van 
afspraken over het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen of in het uiterste 
geval het bevelsinstrumentarium in te zetten, zodat in ieder geval sprake is van 
risicobeheersing. Dat het juridisch instrumentarium tot nu toe vooral als ‘stok 
achter de deur’ wordt gebruikt, heeft er volgens de provincie mee te maken dat 
procedures van bezwaar en beroep een groot beslag leggen op de capaciteit van 
de organisatie. 

De Rekenkamer stelt op basis van de bestuurlijke reactie vast dat GS zich kun-
nen vinden in de 3 aanbevelingen van de Noordelijk Rekenkamer. GS geven aan 
dat zij van plan zijn om PS voor te stellen om alle aanbevelingen over te nemen. 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de wijze waarop GS invulling willen geven aan 
de aanbevelingen.
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Tabel 3.1 Samenvattend overzicht van de wijze waarop GS invulling willen geven aan de aanbevelingen van de Noordelijke Reken-

kamer die betrekking hebben op het gevoerde bodemsaneringsbeleid (Bron: Bestuurlijke reactie van 18 januari 2012).

Aanbeveling Rekenkamer Uitvoering provincie Drenthe

1    Zorg dat de duur van de onderzoeksfase 
beperkt blijft. Maak gebruikers, eigenaren 
of projectontwikkelaars daarbij duidelijk dat 
onderzoeksresultaten na 5 jaar als verouderd 
moeten worden beschouwd. Zowel vanuit het 
oogpunt van doelmatig onderzoek als het oogpunt 
van risicobeheersing is het van belang dat de 
onderzoeksfase tijdig wordt afgesloten door het 
afgeven van een beschikking ‘ernst en urgentie/
spoed’. 

De provincie is met de Rekenkamer van mening dat 
het vanuit het oogpunt van doelmatig onderzoek 
en vooral vanuit risicobeheersing van belang is dat 
de onderzoeksfase tijdig wordt afgesloten met een 
beschikking ernst/spoed, maar merken daarbij op 
dat de praktijk weerbarstig is. De provincie heeft 
het voornemen om nog meer dan voorheen met de 
eigenaren in gesprek te gaan om het onderzoek tijdig 
af te ronden en, indien dit niet lukt, na te gaan of 
eigenaren op vrijwillige basis bereid zijn preventief 
beveiligingsmaatregelen te nemen.

2  Stel vast tot waar het rendement van de strategie 
van overleg reikt en waar harder opgetreden 
moet worden. Maak gebruik van het juridisch 
instrumentarium bij humane spoedlocaties waarbij 
eigenaren/gebruikers niet bereid zijn op vrijwillige 
basis nader onderzoek uit te voeren dan wel tot 
saneren over te gaan.

Hoewel het juridisch instrumentarium vooral wordt 
toegepast als ‘stok achter de deur’ is het voornemen 
van de provincie is om in  gevallen waarbij het 
echt niet lukt het onderzoek tijdig af te ronden de 
koers te verleggen door eerder te overwegen het 
bevelsinstrumentarium in te zetten.

3  Blijf vasthouden aan de sterke punten die in 
dit onderzoek naar voren zijn gekomen - zeker 
waar het urgente gevallen betreft en juist nu de 
dynamiek historisch laag is: initiatief nemen in het 
contact met eigenaren en projectontwikkelaars, 
duidelijk communiceren met omwonenden en 
betrokkenen, zorgvuldig toezien op de kwaliteit van 
onderzoeken en saneringsplannen, bewaken van 
de gestelde termijnen en de saneringsdoelstelling 
en actief informeren van PS

De provincie is blij met de constatering van de 
Rekenkamer dat er veel sterke punten zijn in de 
Drentse aanpak en is van plan deze aanpak voort te 
zetten.

 

Uitkomsten politieke debat
De Statencommissie Omgevingsbeleid heeft op 28 maart 2012 vragen gesteld aan 
de Noordelijke Rekenkamer over het rapport en heeft van gedachten gewisseld 
met de verantwoordelijke gedeputeerde over de conclusies en aanbevelingen. 
De meeste fracties hebben waardering voor  de uitvoering van de bodemsane-
ringsoperatie, maar spreken wel hun zorg uit over de lange duur van de onder-
zoeksfase en de communicatie met betrokkenen. Samengevat vinden de meeste 
fracties dat de provincie wel wat meer druk mag zetten bij locaties waar weinig 
voortgang wordt geboekt. De gedeputeerde reageert hierop door aan te geven dat 
zij de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer die hier betrekking op heb-
ben gaat overnemen en er voor gaat zorgen dat indien nodig het bevelsinstru-
mentarium zal worden ingezet.

Op basis van de bestuurlijke reactie en het politieke debat concludeert de Reken-
kamer dat zowel PS als GS achter de aanbevelingen van de Rekenkamer staan en 
dat GS het voornemen hebben de aanbevelingen uit te voeren. 
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3.4 Implementatie aanbevelingen

De Rekenkamer constateert dat de provincie na het uitbrengen van het haar rapport 
begin 2012 als volgt uitvoering heeft gegeven aan de 3 aanbevelingen:

1. de provincie heeft meer druk gezet op de eigenaren van ernstig verontreinigde locaties 
met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu door nog meer het 
gesprek aan te gaan met de eigenaren (aanbeveling 1) en/of door eigenaren nadruk-
kelijker erop te wijzen dat, indien nodig, de provincie het bevelsinstrumentarium gaat 
inzetten (aanbeveling 2). Hierdoor is de onderzoeksfase bij de nog resterende spoed-
gevallen verkort;

2. de provincie heeft haar voortvarende aanpak na 2011  gecontinueerd en op onder-
delen nog aangescherpt (aanbeveling 3). 

In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 zijn voor de bodem strategische beleidsdoelen 
opgenomen die vervolgens in de bodemvisie Bodem, de grond van ons van juni 
2012 verder zijn geconcretiseerd.33 Vervolgens heeft de provincie de nota Werk 
maken van eigen bodem 2014–2019 opgesteld.34 Deze bodemnota belicht de rol 
van het bevoegd gezag Wet bodembescherming en gaat over de complete bena-
dering van bodem en bodemverontreiniging. Het provinciale beleid wordt sinds 
2000 uitgewerkt in een meerjarenprogramma Wet bodembescherming. Het Meer-
jarenprogramma Bodemsanering 2010–2014 was het derde programma en vooral 
gericht op het uitwerken en realiseren van de convenantdoelstellingen betref-
fende spoedlocaties. Doordat het landelijke bodemconvenant van 2009 door-
loopt tot 1 januari 2016 heeft de provincie besloten om voor het tussenjaar 2015 
nog een apart programma op te stellen.35 In dit programma zijn onder andere de 
doelen voor het jaar 2015 opgenomen, de wijze van financiering maar ook een 
uitgebreide verantwoording van de uitvoering van het programma 2010–2014. 
Het programma gaat tevens in op de toepassing van het juridische en financiële 
instrumentarium. Hierbij is aangegeven dat de provincie het bevelsinstrumen-
tarium gaat inzetten als bedrijven niet vrijwillig overgaan tot saneren.

De provincie heeft aangegeven dat conform aanbeveling 1 van de Rekenkamer 
na 2011 de onderzoeksfase bij de nog resterende potentiële humane spoedlocaties 
is verkort. De provincie heeft bij humane locaties meer intensief overleg gevoerd 
met de eigenaren om spoedig tot een bevredigende aanpak te komen. Dat blijkt 
volgens de provincie uit het tempo waarmee  spoedlocaties die na 2011 nog 
geïdentificeerd zijn, zijn aangepakt. Bij de spoedlocatie  Nooitgedacht te Rolde 
heeft volgens de provincie het juridisch instrumentarium daarnaast nog een 
belangrijke rol gespeeld om de eigenaar tot sanering over te laten gaan. Na veel 
overleg en door aan te geven dat de provincie niet zou aarzelen het bevelsinstru-
mentarium in te zetten, bleek de eigenaar tot sanering bereid en kon een bevel 
achterwege blijven. Wel heeft de provincie op één locatie in het kader van een 
saneringszorgplicht het juridisch instrumentarium ingezet door een dwangsom 
op te leggen.36

 

33 Provincie Drenthe. Bodemvisie: Bodem, de grond van ons. Vastgesteld door PS op 6 juni 2012.
34 Provincie Drenthe. Werk maken van eigen bodem 2014–2019. Assen 17 juni 2014.
35 Provincie Drenthe. Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015. Vastgesteld door GS op 27 januari 2015.
36 Antwoord op vragen aan de provincie, 18 mei 2015.
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Volgens de provincie zijn de gevolgen van wijzigingen in de uitvoeringsorgani-
satie, namelijk  dat vergunningverlening en handhaving zijn overgegaan naar de 
nieuwe Omgevingsdienst Drenthe, beperkt gebleven. In de opstartfase is sprake 
geweest van enige vertraging door kinderziekten in de ICT-systemen, vermin-
derde capaciteit en onduidelijkheden met betrekking tot opdrachtverlening naar 
externe bureaus/aannemers. Deze overgangsfase is inmiddels achter de rug.37

 
Stand van zaken humane spoedlocaties
De Rekenkamer heeft de lijst met humane spoedlocaties van  november 2011 ver-
geleken met de stand van zaken op 1 mei 2015. Op de lijst van 2011 stonden nog  
7 humane locaties, waarbij voor  6 locaties een beschikking was afgegeven en 
voor de laatste locatie zou naar verwachting de beschikking in de eerste helft van 
2012 kunnen worden verleend. Van de 7 locaties die op deze lijst stonden was op  
1 mei 2015 bij 4 locaties de sanering afgerond, bij de overige 3 locaties liep de 
sanering nog, maar de risico’s waren wel beheerst (zie tabel 3.1). 

Na 2011 zijn nog 4 nieuwe locaties aan de humane spoedlijst toegevoegd. Bij de 
2 locaties in Coevorden was al sprake van spoed in verband met verspreidings-
risico’s via het grondwater. Op basis van aanvullende informatie heeft op deze 
locaties een herbeoordeling plaatsgevonden waaruit humane risico’s naar voren 
zijn gekomen. Op deze locaties liep in mei 2015 de sanering nog, maar de risico’s 
waren wel beheerst. Bij de andere 2 locaties was de sanering in mei 2015 al afge-
rond. Resumerend betekent dit dat op 1 mei 2015 op 5 locaties nog een sanering 
bezig was. 

Tabel 3.1 Overzicht humane spoedlocaties provincie Drenthe (peildatum 1 mei 2015).

Locatie Op lijst 
november 

2011

Toegevoegd 
2012-2014

Afgerond 
1 mei 2015

Sanering nog 
gaande

Assen, Talmastraat 70-74 X X

Hoogeveen, Grote Beer 5 X X X

Rolde, Nooitgedacht X X

Wittelte, Defensieterrein X X

Darp, Johannes Postweg 7 X X

Norg, Asserstraat 23 X

Hoogeveen, De Vos van 
Steenwijklaan 28-32 en 34 en 
Kalkovenstraat

X X

Zuidwolde, Westerveldseweg X X

Schipborg, Borgweg 26 X X

Coevorden, Krimweg 10-12 X X

Coevorden, Parallelweg 15 X X

37 Antwoord op vragen aan de provincie, 18 mei 2015.
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De provincie heeft aangegeven dat naar verwachting alle saneringen nog in 
2015 kunnen worden afgerond. Wellicht gaat het niet lukken om de procedurele 
afhandeling volledig af te ronden, mede doordat bij alle nog lopende sanerin-
gen er ook sprake is van grondwaterverontreiniging met verspreidingsrisico’s.38 
Wat de overige spoedlocaties betreft heeft de provincie aangegeven dat in okto-
ber 2014 nog 61 locaties resteerden. Van deze 61 locaties staat bij 59 vast dat er 
sprake is van onaanvaardbare risico’s, zodat een spoedige sanering nodig is. Bij de 
overige 2 locaties moet door middel van onderzoek bepaald worden of de risico’s 
inderdaad onaanvaardbaar zijn. 

De Rekenkamer concludeert dat de provincie na 2011 zijn voortvarende aanpak 
bij het identificeren en saneren van humane spoedlocaties heeft gecontinueerd 
en op onderdelen nog heeft aangescherpt. Hierdoor is onder meer de onder-
zoeksfase bij de nog resterende spoedgevallen verkort. Hoewel de provincie in 
2011 al zicht had op het behalen van de convenantdoelstelling, kan nu met zeker-
heid worden gezegd dat de provincie deze doelstelling gaat realiseren. Ook bij de 
overige spoedlocaties heeft de provincie forse stappen gemaakt, waardoor de lijst 
met (mogelijke) spoedlocaties aanzienlijk is ingekort.

3.5 Informeren PS

De Rekenkamer stelt vast dat PS:
1. via bestuurrapportages, die deel uitmaken van de planning en control cyclus, regel-

matig op de hoogte zijn gehouden van de voortgang en de bestede middelen;
2. in februari 2015 door GS geïnformeerd zijn over de behaalde resultaten in de 

periode 2010–2014 en de stand van zaken betreffende de aanpak van humane 
spoedlocaties.

PS zijn regelmatig geïnformeerd over de voorgang via de bestuursrapportages 
die deel uitmaken van de reguliere planning en control cyclus en driemaal per 
jaar beschikbaar komen. In deze rapportages wordt ingegaan op de behaalde 
resultaten en bestede middelen.

Op 5 februari 2015 zijn PS per brief door GS geïnformeerd over het Meerjarenpro-
gramma bodemsanering 2015.39 In dit programma is een toelichting gegeven op de 
in de periode 2010–2014 behaalde resultaten en de stand van zaken eind 2014. In 
de brief is tevens aangegeven dat een deel van de saneringslocaties is gelegen op 
bedrijventerrein en dat bedrijven zelf aan zet zijn om deze te saneren. Het betreft 
met name locaties waarbij er risico’s zijn op verspreiding van verontreinigende 
stoffen via het grondwater. De provincie wil bedrijven stimuleren en faciliteren 
en waar nodig bevelen tot bodemonderzoek dan wel saneren over te gaan.

De Rekenkamer concludeert dat PS regelmatig zijn geïnformeerd via de reguliere 
planning en control cyclus (bestuursrapportages) en begin 2015 meer uitgebreid 
over de stand van zaken betreffende voor de aanpak van de (humane) spoed-

38 Antwoord op vragen aan de provincie, 18 mei 2015.
39 Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Bodemsanering: provincie Drenthe in 

landelijk perspectief (Uitvoeringsprogramma bodemsanering): dekking uitvoeringskosten’. Assen  
5 februari 2015
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locaties de stand van zaken is opgenomen. Zo hebben PS kunnen controleren en 
vaststellen dat de provincie zijn voortvarende aanpak heeft gecontinueerd, uit-
voering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer en dat de con-
venantdoelstelling zal worden gehaald.  

3.6 Vergelijking Noordelijke provincies

In deze paragraaf wordt vergeleken hoe de drie Noordelijke provincies invulling 
hebben gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer, wat de stand van 
zaken is voor de aanpak van de humane spoedlocaties en of de landelijke conve-
nantdoelstelling  wordt gehaald (zie tabel 3.3). 

Tabel 3.3  Vergelijking drie Noordelijke provincies op een aantal aspecten die betrekking hebben op humane spoedlocaties in rela-

tie tot de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer.

Aspect Drenthe Fryslân Groningen

Aantal aanbevelingen 3 9 7

Aantal geïmplementeerde aanbevelingen 3
(100%)

9
(100%)

7
(100%)

Aantal humane spoedlocaties nog te saneren of in 
uitvoering (peildatum 1 juli 2015) 5 5 7

Op alle locaties humane risico’s beheerst? ja ja ja

Wordt convenantdoelstelling gerealiseerd? ja ja ja

Implementatie aanbevelingen
Het aantal aanbevelingen dat de Rekenkamer heeft uitgebracht verschilt per pro-
vincie: bij Fryslân en Groningen zijn het relatief veel in vergelijking met Drenthe. 
Dit heeft ermee te maken dat Drenthe in 2011 reeds een goed zicht had op de te 
saneren humane spoedlocaties en daarmee op het behalen van de convenantdoel-
stelling, terwijl bij de overige twee provincies er veel minder waarborgen waren 
dat deze doelstelling zou worden gerealiseerd. Opvallend is dat de drie provincies 
alle aanbevelingen hebben overgenomen en deze hebben geïmplementeerd. 

Stand van zaken saneren humane spoedlocaties 
Op 1 juli 2015 was de stand zaken dat in de provincie Fryslân op 4 locaties nog een 
sanering in uitvoering was, op één locatie moest de sanering nog starten. In de 
provincie Groningen was op één locatie het onderzoek nog niet afgerond, waren 
4 locaties beschikt maar moest de sanering nog starten en liep op 2 locaties de 
sanering nog. In de provincie Drenthe was op 5 locaties de sanering nog in uit-
voering, maar de verwachting was dat alle saneringen dit jaar nog zullen worden 
afgerond. 

De provincies Fryslân en Groningen hebben na het uitbrengen van het Reken-
kamerrapport begin 2012 een forse versnelling doorgevoerd in de aanpak, zodat 
zij nu ook zicht hebben op het behalen van de convenantdoelstelling voor humane 
spoedlocaties. Hoewel op verschillende locaties op 1 juli 2015 de sanering nog 
moest starten of nog in uitvoering was, waren op alle locaties de humane risico’s 
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in beeld en was sprake van een beheersbare situatie. Drenthe heeft haar voortva-
rende aanpak bestendigd met als resultaat dat alle locaties met humane risico’s 
eind 2015 zijn gesaneerd.



4
Bestuurlijke reactie
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Bestuurlijke reactie Gedeputeerde 
Staten van de provincie Drenthe

Algemene reactie
Zoals in eerdere onderzoeken maakt de Rekenkamer opmerkingen over de wijze 
waarop de provincie omgaat met bijvoorbeeld andere overheden. De provincie 
hanteert een sturingsfilosofie die uitgaat van onderling vertrouwen en overleg. 
Het snel inzetten van gelegitimeerde machtsmiddelen past daar niet bij. Wij 
benutten deze instrumenten wel als het uiteindelijk nodig is (zie bodemsane-
ring). Wij zijn er van overtuigd dat deze vorm van sturing in Drenthe passend en 
effectief is. Verder hechten wij er aan u te complimenteren met de onderzoeks-
opzet en de wijze waarop uw onderzoekers, kritisch en correct, hun werk hebben 
gedaan.

Reactie op de bevindingen in uw rapportage
We hebben uw rapportage over de bodemsanering met interesse gelezen. Wij 
herkennen uw bevindingen. De aanbevelingen uit uw onderzoek in 2012 hebben 
we ter harte genomen. We zijn tevreden met uw conclusie dat onze inspanningen 
om de aanpak van de bodemverontreinigingen in Drenthe verder te verbeteren 
succesvol zijn gebleken.

In het terugblikonderzoek bedrijventerreinen geeft u aan dat de provincie des-
tijds niet alle aanbevelingen van de Rekenkamer over het duurzaam ruimte-
gebruik van bedrijventerreinen heeft overgenomen. Dat is juist en daarvoor zijn 
in de beleidsreactie indertijd en via een Statenbrief Herstructurering bedrijven-
terreinen (mei 2010) redenen aangevoerd die met name zijn gestoeld op onze 
non-directieve sturingsfilosofie.

U stelt verder dat Provinciale Staten geen inzicht hebben in hoeverre de na 2009 
doorgevoerde wijzigingen in het beleid en uitvoering succesvol zijn geweest, 
welke resultaten er zijn geboekt en welke problemen zich thans nog voordoen. 
Gedeputeerde Staten zijn naar uw mening richting Provinciale Staten niet met 
voorstellen gekomen die tot een meer productieve aanpak leiden. Tenslotte con-
cludeert u dat: “het [..] zeer de vraag is of de huidige aanpak toereikend is om ver-
dere achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en een toename van de leegstand 
te voorkomen”.

Wij herkennen ons niet in het beeld dat Provinciale Staten geen inzicht hebben in 
de (beleids)ontwikkeling rond bedrijventerreinen. In totaal negen keer (zie: bijlage) 
hebben wij in de periode 2009–2014 de Staten geïnformeerd over de stand van 
zaken en gerapporteerd over de kwantitatieve en kwalitatieve prognoses en de 
in onze ogen succesvolle aanpak in de regio Groningen-Assen. Provinciale Sta-
ten is daarbij geïnformeerd over ons bedrijventerreinenbeleid zoals de stand van 
zaken met betrekking tot het provinciale herstructureringsprogramma (PHP), de 
regionale afstemming van bedrijventerreinen in de regio’s Groningen-Assen en 
Zuid-Drenthe en de actualisatie van de behoefteraming bedrijventerreinen als 
onderdeel van de actualisatie van de Omgevingsvisie.
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Ook in relatie met de economische ontwikkelingen is er sprake van een dyna-
misch proces waarbij we steeds, in overleg en samen met partners, bijsturen. Dat 
betekent uiteraard ook dat we voortdurend ons de vraag stellen of de dan gel-
dende aanpak toereikend is.

Reactie op uw aanbevelingen
Uw aanbeveling aan Provinciale Staten luidt: 

“Laat GS een integrale evaluatie uitvoeren van het gevoerde 
bedrijventerreinbeleid, zodat inzicht wordt verkregen in hoeverre 
de na 2009 doorgevoerde wijzigingen in de uitvoeringspraktijk 
effectief zijn geweest, welke problemen er thans nog zijn en welke 
alternatieve aanpak voor handen is om tot een beter resultaat te 
komen”.

onze reactie
Wij ontraden een integrale evaluatie om redenen van ongewenste stapeling van 
onderzoeken. Er is door onderzoeken en initiatieven op dit beleidsterrein vol-
doende informatie beschikbaar voor een verdere ontwikkeling van beleid en 
beleidsuitvoering. Wij noemen hierbij het, ook door u aangehaalde, onderzoek 
Behoefteraming bedrijventerreinen Drenthe t/m 2030 van bureau Lauter en de kwa-
litatieve analyses van de Stec groep. Provinciale Staten zijn daarover al eerder 
geïnformeerd. In Drenthe-Zuid loopt binnen het samenwerkingsverband een 
nieuw traject/onderzoek naar de behoefteraming bedrijventerreinen, de uitkom-
sten daarvan zijn nog niet beschikbaar. Een nieuw onderzoek kan lopende initia-
tieven wellicht in de wielen rijden.

Wij zien uit naar de behandeling van uw rapport in Provinciale Staten van Drenthe.

Bijlage 1
Overzicht van de momenten waarop PS zijn geïnformeerd over de stand van 
zaken met betrekking tot bedrijventerrein:

24 september 2009 convenant bedrijventerreinen 2010-2020
10 maart 2010 Energiebesparing en duurzame energie bij de (her)inrich- 
     ting van bedrijventerreinen
20 mei 2010  herstructurering bedrijventerreinen
9 maart 2011   aanpak bedrijventerreinen in de Regio Groningen-Assen
20 maart 2012 grondexploitatie bedrijventerreinen Regio Groningen- 
     Assen
17 februari 2012 memo voortgang bedrijventerreinen.
16 mei 2012  informele statenbijeenkomst over bedrijventerreinen
30 januari 2013 Beantwoording lange termijn toezegging Statencommissie  
     Omgevingsbeleid inzake voortgang planning bedrijven- 
     terreinen Regio Groningen-Assen
2 juli 2014   Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe met o.a. onderwerp  
     bedrijventerreinen



Informatiebronnen
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Informatiebronnen

Algemeen
1. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Convenant 

bedrijventerreinen 2010–2020. Publicatienummer: 9304. Ondertekend op 27 
november 2009.

2. Ministerie Infrastructuur en Milieu. Handreiking Ladder voor duurzame verstede-
lijking (versie 2). Den Haag november 2013.

3. Stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater. Uitvoeringsprogramma 
Bodemconvenant: Midterm review 2013. November 2013.

4. Ministerie Infrastructuur en Milieu. Convenant Bodem en Ondergrond 2016–
2020. Ondertekend op 17 maart 2015 door Ministerie van Infrastructuur, IPO, 
VNG en Unie van Waterschappen. 

5. EY en Fakton. Financiële positie gemeentelijke grondbedrijven (actualisatie 2014). 
Uitgevoerd in opdracht van Rijk en VNG. Den Haag 23 januari 2015. 

6. Platform 31. De markt voor bedrijventerreinen. Uitkomsten van onderzoek en 
beleid. Den Haag februari 2015. 

7. Rekenkamer Oost-Nederland. Van wens naar werkelijkheid: de regisseur aan zet. 
Follow-up planning bedrijventerreinen Overijssel. Deventer juli 2015.

Noordelijke Rekenkamer
1. Noordelijke Rekenkamer. Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de 

provincie Drenthe. Assen, 11 juni 2009.

2. Noordelijke Rekenkamer. Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe. Assen, 
23 februari 2012.

3. Noordelijke Rekenkamer. Onderzoeksprogramma 2014–2015. Vastgesteld door 
het College van de Noordelijke Rekenkamer op 16 december 2013.

4. Noordelijke Rekenkamer. Terugblik op het rekenkameronderzoek naar subsidies 
voor recreatie en vitaal platteland in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. 
Assen, 24 september 2014.

5. Noordelijke Rekenkamer. Onderzoeksplan bedrijventerreinen en bodemsanering. 
Vastgesteld door het College op 21 april 2015.
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Provincie Drenthe Bedrijventerreinen
1. Provincie Drenthe. Omgevingsvisie Drenthe. Vastgesteld door PS op 2 juni 2010. 

2. Provincie Drenthe. Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (geconsolideerde 
versie 1 oktober 2014). 

3. Provincie Drenthe. Economische beleidsagenda 2010–2015. Vastgesteld door PS 
van Drenthe op 3 februari 2010.

4. Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Herstructurering 
bedrijventerreinen‘ Assen 20 mei 2010.

5. Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Stand van zaken 
ontwikkeling Drentse Zuidas’. Assen 14 december 2011.

6. Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Update voortgang 
Drentse Zuidas’. Assen 18 juli 2012.

7. Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Beantwoording 
lange termijn toezegging Statencommissie Omgevingsbeleid inzake voortgang 
planning bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen’. Assen 30 januari 2013.

8. Provincie Drenthe. Brief van GS aan PS met als onderwerp ‘Herstructurering 
bedrijventerreinen’. Assen 20 mei 2010.

9. Stec Groep en provincie Drenthe. Provinciaal Herstructureringsprogramma 
bedrijventerreinen Drenthe 2009–2013.  Assen 19 mei 2010. 

10. Provincie Drenthe. Geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2014. Vastgesteld 
door PS op 2 juli 2014.

Provincie Drenthe Bodemsanering
1. Provincie Drenthe. Bodemvisie: Bodem, de grond van ons. Vastgesteld door PS 

op 6 juni 2012.

2. Provincie Drenthe. Werk maken van eigen bodem 2014–2019. Assen 17 juni 2014.

3. Provincie Drenthe. Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015. Vastgesteld 
door GS van Drenthe op 27 januari 2015.





ontwerp

Studio Peter Musschenga - www.pjot.nl

fotoverantwoording omslag

Luchtfoto Messchenveld bedrijventerrein: Google
Onderzoeker bodemmonsters: Nationale Beeldbank/Coenders





dit onderzoek is uitgevoerd door
Jappie van den Bergs

assen 11 november 2015
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