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Ondenverp: Toezegging over de discussie kernwaarde bedrijvigheid

Geachte voozitter/leden,

ln het Collegeakkoord 2016-2019'Dynamisch en ondernemend'hebben wij de ambitie
geformuleerd om de kernwaarde bedrijvigheid te wijzigen in een kernkwaliteit. Naar
aanleiding van de toezegging om een discussie te organiseren over de kernwaarde
bedrijvigheid met de commissie Omgevingsbeleid (OGB) zijn wij vervolgens met uw
commissie in twee bijeenkomsten, namelijk op 30 maart 2016 en I juni 2016, in
gesprek gegaan over de kernwaarde bedrijvigheid. Wij hebben de commissie Leef-
omgeving (ciel) gevraagd om deze bijeenkomsten te begeleiden en advies uit te
brengen. ln deze brief geven wij aan hoe wij om willen gaan met de kernwaarde be-
drijvigheid.

ln de omgevingsvisie vormt de ambitie 'het ontwikkelen van een bruisend Drenthe,
passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is'hel hart van ons beleid. ln de
visie is een heldere systematiek van belangenatweging gegeven. Hierin is aange-
geven dat bij de beoordeling van ontwikkelingen een integrale añveging plaatsvindt
tussen alle belangen: kernwaarde bedrijvigheid, kernkwaliteiten, zorgvuldig ruimte-
gebruik, milieu- en leefomgevingskwaliteit en overig sectoraal beleid. De kernwaarde
is in de huidige omgevingsvisie uitgewerkt in de indicator'bijdrage aan de econo-
mische vitaliteit, waaronder de werkgelegenheid en bedrijfseconomische omzet'.

ln twee bijeenkomsten is op basis van praktijksituaties ingegaan op mogelijkheden om
de kernwaarde bedrijvigheid mee te nemen in de belangenañrveging.

Aan de hand van een aantal gebiedstyperingen is op basis van de aanwezige werkge-
legenheid en typen vestiging van het bedrijfsleven een werkkaart van de provincie
gemaakt. ln deze indeling is niet gekeken naar individuele locaties, maar naar boven-
gemeentelijke economische gebiedstyperingen.
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Deze indeling hangt vaak samen met de ruimtelijke karakteristieken van gebieden
Deze economische gebiedstypering naar samenhang in bedrijvigheid ondersteunt
keuzes en onderbouwing van nieuwe ontwikkelingen.

Vervolgens is een methodische aanpak geïntroduceerd om vanuit een open houding
maatwerk te leveren. De rode draad van deze methodiek is om voor een initiatief de
trends en ontwikkelingen in de economische sector in beeld te brengen en vervolgens
goede indicatoren te benoemen om de kernwaarden voor de specifieke sector/het
specifieke thema te schetsen en de provinciale sturingsmogelijkheden te benutten.
Een voorbeeld is een open uitnodiging met procesvoorstel waarin wordt gekeken of
een initiatief op verschillende manieren te verbinden is voordat er een beslissing wordt
genomen. Daarbij valt te denken aan een gebiedstafel of een gebiedsvisie, een finan-
ciële bijdrage of de inzet van de provinciale organisatie om bij te dragen aan het crea-
tief proces. Tijdens de bijeenkomsten is voor een aantal praktijksituaties verkend wat
deze aanpak in concrete individuele situaties zou kunnen betekenen.

De ciel heeft de bevindingen uit de bijeenkomsten in haar advies gebundeld. Bij deze
brief vindt u het advies van de ciel.

Tenslotte geeft de kernwaarde bedrijvigheid ons de ruimte om ontwikkelingen met
bedrijfseconomische aspecten in een zorgvuldig proces te wegen, naast de kernkwali-
teiten. Wij houden daarom vast aan de huidige systematiek in de omgevingsvisie met
bedrijvigheid als een kernwaarde om de weging ten opzichte van kernkwaliteiten te
kunnen blijven doen. De uiteindelijke afweging moet per plan zorgvuldig gemaakt
worden en goed gemotiveerd. Dit is maatwerk. Wijzien het advies van de ciel als een
handreiking om in de praktijk toe te passen. Dat betekent dat wij bij nieuwe ontwikke-
lingen voor bedrijvigheid zullen gaan kijken in welke mate een initiatief bijdraagt aan
het versterken van de economische gebiedstyperingen en naar de mate waarin
nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij provinciale investeringen en de ambities uit het
College-akkoord 2016-2019'Dynamisch en ondernemend'.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris , voorzitter

Bijlagen:
- Advies rde bedrijvigheid 1

- Advies ciel kernwaarde bedrijvigheid 2
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