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Inleiding 

a. Algemeen 

Op 8 maart 2017 hebt u de Startnotitie voor een revisie van de Omgevingsvisie vastgesteld.  

U hebt hiermee opdracht gegeven om de bestaande Omgevingsvisie te 'reviseren'.  

In de Startnotitie worden vier fasen onderscheiden in het revisieproces: 

1.  bouwstenen, actualisaties naar Koersdocument voor de ontwerpvisie 

2.  gerichte consultatie over onderdelen van de ontwerpvisie 

3.  brede consultatie over de ontwerpvisie 

4.  fase van besluitvorming 

 

Dit Statenstuk heeft betrekking op de afronding van de eerste fase. Deze voorziet in vaststel-

ling door uw Staten van een Koersdocument en van de aan te houden reikwijdte en het de-

tailniveau bij het voor de revisie uit te voeren milieueffectenonderzoek (MER).  

b. Europese aspecten 

Voor de revisie van de Omgevingsvisie wordt de m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) 

doorlopen. De Nederlandse wet- en regelgeving voor m.e.r. is gebaseerd op de Europese 

M.e.r.-richtlijn en Europese richtlijn voor plannen en programma's (SMB-richtlijn).  

Zowel in de Europese als in de Nederlandse wet- en regelgeving is het Verdrag van Espoo 

(1991) geïmplementeerd. Kern van het Espoo-verdrag is dat, in het geval van mogelijke 

grensoverschrijdende milieugevolgen, de autoriteiten en het publiek in het buurland op dezelf-

de wijze en tijd worden betrokken bij de m.e.r.-procedure als de autoriteiten en het publiek in 

Nederland. Nederland en Duitsland hebben bilaterale werkafspraken gemaakt over de wijze 

waarop zij samen gevolg geven aan het Espoo-verdrag. Deze werkafspraken worden in het 

kader van de m.e.r.-procedure voor de revisie van de Omgevingsvisie nagekomen. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

In de afgelopen maanden zijn ten behoeve van de revisie parallel aan elkaar verschillende 

participatiesporen bewandeld: 

 ten behoeve van de m.e.r.-procedure hebben wij een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) opgesteld. De NRD heeft van 26 april tot en met 6 juni 2017 ter inzage gelegen 

voor inspraak. Ook hebben wij de betrokken bestuursorganen en adviseurs, waaronder de 

Commissie voor de m.e.r., expliciet om advies gevraagd;  

 voor de voeding van het Koersdocument op inhoud en integraliteit is geïnvesteerd in ge-

richte participatie. In dit kader zijn onder de titel ‘Revisie op reis’ op drie inspirerende loca-

ties bijeenkomsten georganiseerd met belangenorganisaties, gemeenten, waterschappen, 

vrijdenkers, dwarskijkers en ervaringsdeskundigen; 

 voor de verdiepingsslagen in de bouwstenen Energielandschappen, Sterke Steden en 

Vrijetijdseconomie zijn afzonderlijke communicatie- en participatieprocessen doorlopen. In 

deze processen wordt de samenhang met de revisie van de Omgevingsvisie voortdurend 

geduid. 
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Advies  

1. Het Koersdocument Revisie Omgevingsvisie Drenthe vast te stellen. 

2. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en bijbehorende Reactienota voor het milieueffectenonder-

zoek vast te stellen.  

3. De aandachtspunten uit het advies van de Commissie voor de m.e.r. over te nemen bij de uitvoe-

ring van het milieueffectenonderzoek. 

4. Een ontwerp-Revisie Omgevingsvisie en Milieueffectrapport op te laten stellen, op basis waarvan 

uw Staten in het najaar van 2018 de Revisie Omgevingsvisie kunnen vaststellen.  

 

Doelstelling uit de begroting 

4.1.5. Meer economisch ruimtegebruik / Revisie van de Omgevingsvisie 

Argumenten 

1.1. Het Koersdocument kadert de ontwerpvisie in op proces en inhoud. 

Met het Koersdocument worden ontwikkelingsrichtingen geschetst op basis waarvan de discussie 

gevoerd kan worden over de gewenste richting. Voor het opstellen van de ontwerpvisie biedt dit 

houvast en geven uw Staten sturing op zowel de inhoudelijke keuzes voor de visie alsook op het 

totstandkomingsproces. 

 

1.2. De bouwstenen leveren koerswijzigingen voor het omgevingsbeleid. 

 

Sterke Steden 

Per stad zijn opgaven en kansen geïnventariseerd die bijdragen aan het versterken van de ste-

den als schakels in een regionaal netwerk met aantrekkelijke stadscentra. Met deze inventarisatie 

van individuele opgaven en kansen vanuit het stedelijk profiel (DNA) concretiseren wij in de vol-

gende fase het huidige beleid om de robuuste stedelijke netwerken met bruisende steden verder 

te versterken vanuit hun rol als drager voor voorzieningen, als knooppunten in mobiliteitsnetwer-

ken en concentratie van werkgelegenheid. 

 

Energielandschappen 

Het is van provinciaal belang binnen Drenthe te borgen dat er voldoende ruimte wordt geboden 

aan initiatieven voor energieproductie. Het uitgangspunt uit de bestaande Omgevingsvisie om 

een ‘ja, mits’-beleid te hanteren, nemen wij over voor het energiebeleid. Grote en kleine initiatie-

ven kunnen in principe op elke locatie gerealiseerd worden, mits ruimtelijk ingepast en maat-

schappelijk geaccepteerd. Wij trekken samen als Drentse overheden op om het tussendoel in 

2030 te realiseren. Daarvoor maken wij afspraken en doen wij aan monitoring. 

 

Vrijetijdseconomie 

Voor de revitalisering van de verblijfsrecreatie zijn een langjarige programmatische aanpak en 

maatwerk nodig. Gelet op de herontwikkeling van verblijfsrecreatie hanteren wij het ‘ja, mits’-

principe en werken wij de ruimtelijke kaders in de Omgevingsvisie nader uit.  
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Voor de functie wonen op recreatieparken (permanente bewoning) blijven wij het ‘nee, tenzij’-

principe hanteren. Hiervoor werken wij ook kaders uit in de Omgevingsvisie. Op basis van een 

goed plan zijn wij bereid om maatwerk op parkniveau te leveren. 

 

Verder investeren wij in de toeristische infrastructuur en routenetwerken (voor fietsen en wande-

len) waarmee de Drentse natuur toegankelijk blijft of toegankelijker wordt. Wij bieden ontwikkel-

ruimte aan de huidige locaties voor dagrecreatie en aan nieuw te ontwikkelen locaties. 

 

1.3. De informatie voor het Koersdocument is in een zorgvuldig proces tot stand gekomen. 

Gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en veel andere partijen zijn betrokken  

geweest bij de totstandkoming van de bouwstenen, actualisaties en de ‘Revisie op reis’. Voor de 

bouwstenen is gedegen onderzoek verricht. 

 

1.4. In het Koersdocument wordt ook de onderzoeksopgave voor het MER aangescherpt en ingeka-

derd. 

 De NRD is voorafgegaan aan het opstellen van het Koersdocument (zie ook onder kopje ‘Inlei-

ding – Participatie’). In het Koersdocument liggen dan ook keuzes voor die ook voor het MER van 

belang zijn. Het Koersdocument resulteert in een nadere inhoudelijke afbakening van de voor het 

MER uit te voeren verkenningen en onderzoeken. 

 

2.1. De NRD geeft kaders voor het genereren van bruikbare beslisinformatie om de bij de revisie te 

maken beleidskeuzes integraal te kunnen afwegen. 

In de NRD hebben wij als initiatiefnemer van de revisie een onderzoeksopzet uiteengezet die  

ertoe moet leiden dat het MER beslisinformatie levert, die aansluit bij de integrale en strategische 

opzet van de Omgevingsvisie. Daartoe zullen in het MER de beleidsambities voor de fysieke 

leefomgeving worden vertaald naar een aantal onderscheidende integrale alternatieven. Doel van 

deze integrale alternatieven is het bepalen van de ‘hoeken van het speelveld’, zodat duidelijk is 

welke knelpunten, kansen en dilemma's ontstaan bij strategische keuzen. Het is nu aan u om als 

bevoegd gezag de onderzoekskaders definitief vast te stellen. 

 

2.2. Met de Reactienota zijn de in het kader van een m.e.r.-procedure geboden participatiemogelijk-

heden in het besluitvormingsproces over de revisie van de Omgevingsvisie optimaal benut. 

De NRD is het eerste document voor de revisie dat openbaar ter inzage heeft gelegen. Een  

ieder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren (zie ook onder kopje ‘Inleiding – Participa-

tie’). Deze reacties zijn verwerkt in de voorliggende Reactienota en voorzien van een voorstel hoe 

met de reacties om te gaan. 

 

2.3. Met de Reactienota wordt uitvoering gegeven aan adviezen die in het kader van de NRD zijn 

ingewonnen. 

Als onderdeel van de m.e.r.-procedure is op basis van de NRD advies ingewonnen bij een aantal 

wettelijke adviseurs en bij de Commissie voor de m.e.r. Deze adviezen zijn verwerkt in de voor-

liggende Reactienota. Tevens hebben wij hierin een voorstel gedaan hoe met deze adviezen om 

te gaan. Het is nu aan u om als bevoegd gezag hier een definitief standpunt over in te nemen. 
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3.1. Met het overnemen van het advies wordt geanticipeerd op het later verplicht in te winnen toet-

singsadvies van de Commissie voor de m.e.r. 

De uitgebreide m.e.r.-procedure voorziet erin dat een opgesteld MER verplicht wordt getoetst 

door de Commissie voor de m.e.r. In het toetsingsadvies geeft de commissie aan of de milieu-

informatie in het MER volledig en juist is. Een negatief toetsingsadvies leidt vaak in zowel de 

m.e.r.-procedure als de moederprocedure tot vertragingen en extra kosten. In het beginstadium 

van de m.e.r.-procedure kan de commissie vrijwillig geraadpleegd worden over reikwijdte en de-

tailniveau van het op te stellen MER. Dit is gebeurd. In haar advies heeft de commissie voor het 

voorliggende plan aangegeven welke informatie het MER volgens haar moet bevatten. Daarmee 

is meteen duidelijk waar de commissie bij het toetsingsadvies op zal letten. 

 

3.2. Door het advies mee te nemen worden de kennis en ervaring van de Commissie voor de m.e.r. 

benut ten behoeve van zowel het MER als de Omgevingsvisie. 

De commissie ziet veel MER’en en heeft inzicht in zaken die vaak misgaan. Ook houdt zij de 

laatste ontwikkelingen in wetenschappelijke inzichten en wet- en regelgeving bij. Tot slot kan het 

advies voorkomen dat het MER te veel informatie bevat. Een overdaad aan informatie komt de 

inzichtelijkheid van het MER niet ten goede. Een onnodig hoge onderzoekslast wordt zo verme-

den. 

 

4.1. Het Koersdocument en de NRD geven inhoudelijke richtingen en kaders mee voor de vervolg-

stappen om een ontwerp-Revisie Omgevingsvisie op te stellen. 

Tijdsplanning 

De Startnotitie (p. 25) voorziet in de volgende planning: 

 besluitvorming Startnotitie door uw Staten op 8 maart 2017 

 vaststellen Koersdocument en vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het op te stellen 

MER door uw Staten op 27 september 2017 

 consultatie over ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe vanaf januari 2018 

 aanbieding ontwerp-Revisie Omgevingsvisie ter vaststelling aan uw Staten in oktober 2018 

Tot op heden wordt niet van deze planning afgeweken. 

Financiën 

De kosten voor de revisie zijn in de Startnotitie (p. 25) geraamd op € 300.000,--, gespreid over de 

jaren 2017 en 2018. Met de vaststelling van de Startnotitie is besloten deze kosten te dekken uit de 

bestaande begroting: budgetinzet op specifieke ontwikkelingen. Er zijn tot op heden geen redenen die 

wijzen op een overschrijding van het gereserveerde budget. 

Monitoring en evaluatie 

Monitoring en evaluatie zullen in het vervolg van het revisietraject aan de orde komen, onder andere 

als (verplicht) onderdeel in het MER. 
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Communicatie  

In het vervolgproces van de totstandkoming zijn nog drie fasen te onderscheiden. 

 

Fase van gerichte consultatie over onderdelen van de ontwerpvisie 

In deze fase dat concepten voor de ontwerpvisie worden opgesteld, wordt stakeholders gevraagd op 

de tussenproducten te reageren. 

Verder worden bijeenkomsten over de afzonderlijke onderwerpen gehouden, waarvoor instanties en 

personen op deskundigheid worden benaderd om input te geven op de beleidsontwikkeling.  

 

Fase van brede consultatie over de ontwerpvisie 

Deze fase start met de tervisielegging van de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe waarop ieder-

een de mogelijkheid heeft om een reactie (zienswijze) te geven. Na verwerking van de zienswijzen 

stellen wij het ontwerp van de Revisie Omgevingsvisie Drenthe vast. In deze fase wordt de eindrap-

portage van het milieueffectenonderzoek (plan MER) ook ter inzage gelegd en de reacties verwerkt. 

 

Fase van besluitvorming 

Dit betreft de formele besluitvorming door uw Staten, leidend tot de vaststelling van de Revisie Omge-

vingsvisie Drenthe. 

 

 

Bijlagen 

 

1. Koersdocument Revisie Omgevingsvisie Drenthe 

2. PlanMER Revisie Omgevingsvisie Drenthe; Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

3. PlanMER Revisie Omgevingsvisie Drenthe: Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

4. Advies reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport Omgevingsvisie Drenthe; Commissie voor 

de milieueffectrapportage, juni 2017 

 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 28 juni 2017 

Kenmerk: 26/3.1/2017001879 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

J.J. van Aartsen, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 



Ontwerpbesluit   2017-805-1 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 juni 2017, kenmerk 

26/3.1/2017001879; 

 

 

BESLUITEN:  

 

 

1. het Koersdocument Revisie Omgevingsvisie Drenthe vast te stellen; 

 

2. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de bijbehorende Reactienota voor het milieueffectenon-

derzoek vast te stellen; 

 

3. de aandachtspunten uit het advies van de Commissie voor de m.e.r. over te nemen bij de uitvoe-

ring van het milieueffectenonderzoek; 

 

4. een ontwerp-Revisie Omgevingsvisie en Milieueffectrapport op te laten stellen, op basis waarvan 

zij in het najaar van 2018 de Revisie Omgevingsvisie kunnen vaststellen.  

 

 

Assen, 27 september 2017 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 , griffier , voorzitter 
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1 Inleiding koersdocument

1.1 Opdracht revisie omgevingsvisie Drenthe

Op 8 maart 2017 hebben Provinciale Staten de startnotitie vastgesteld. Hiermee is een proces 
van start gegaan, dat moet leiden tot een revisie van de huidige omgevingsvisie Drenthe.
De ambitie voor de revisie, zoals verwoord in de startnotitie, is het bieden van een integraal 
kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe op de middellange termijn. Uitgangspunt 
hierbij is, dat de basis van de huidige omgevingsvisie goed is. We zijn tevreden over de huidige 
visie, de onderliggende sturingsfilosofie en de wijze waarop deze visie in 2010 dankzij intensieve 
participatie tot stand is gekomen. De essentie van de visie blijft gehandhaafd: ‘het waarderen 
van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij 
deze kernkwaliteiten’. Dit is ingegeven door wat bewoners, medeoverheden en maatschap-
pelijke partners belangrijk vinden voor de toekomst van Drenthe. Ook de structuur van de 
huidige omgevingsvisie met ruimtelijke kwaliteit, kernwaarde bedrijvigheid, robuuste systemen 
en multifunctionele gebieden zijn voor deze revisie randvoorwaarden. Binnen deze  structuur 
vragen een aantal thema’s om een actualisatie en drie onderwerpen vragen om een nadere 
uitwerking: energielandschappen, sterke steden en vrijetijdseconomie. We hebben voor deze 
thema’s bouwstenen gemaakt. Daarnaast worden ook de laatste actualisaties van beleid meege-
nomen. We voeren hiermee een moderniseringsslag uit op onze huidige omgevingsvisie.

De gereviseerde omgevingsvisie geeft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe in 
de periode tot 2030, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna.

1. Visie Evaluatie 
OGB

Bouwsteen Vrijetijdseconomie

Objectgericht en Digitalisering

Voorbereiden

Plan van 
Aanpak

Startnotitie 
PS

Plan-MER
NRD

Plan-MER

Consultatie

Besluitvorming

Produceren - Regisseren

Bouwsteen Sterke Steden

Actualisaties bestaande 
omgevingsthema’s

Bouwsteen Energielandschap

Verbindende regels

2. Verdieping

3. Up-to-date

4. Omgevingswet

Interactief 
proces

Producten Koers
document

Terinzagelegging
ontwerp 

omgevingsvisie

Vaststelling
ontwerp 

omgevingsvisie 
GS

Vaststelling
omgevingsvisie 

PS

2016 2017 2018
sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

 Verschillende sporen en (deel)producten in hun onderlinge samenhang, passend binnen de beoogde 

planning (uit de startnotitie).
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(Deel)producten
In de startnotitie is benoemd dat, in het proces van de revisie, gewerkt wordt aan vier 
 verschillende sporen, met elk een eigen planning en participatieproces: 
• verbindende regels;
• uitwerking in drie bouwstenen (sterke steden, energielandschappen en vrijetijdseconomie) en 

beleidsactualisaties;
• digitalisering en objectgericht schrijven;
• plan-MER.

1.2 Koersdocument

Een eerstvolgende stap in vervolg op de startnotitie is het vaststellen van dit koersdocument 
door Provinciale Staten. Het koersdocument vormt de inhoudelijke afbakening van de revisie. 
Hiermee bepalen de Staten welke inhoud uit de bouwstenen en actualisaties worden meege-
nomen en welke nog om een nadere uitwerking vragen. Dit resulteert in een agenda met nader 
uit te werken onderwerpen. Het voornemen is om het koersdocument gelijktijdig vast te laten 
stellen met de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD Plan-MER).

De ingrediënten voor het koersdocument worden ontleend aan:
• de uitwerking van drie bouwstenen;
• beleidsactualisaties;
• de oogst op basis van de Revisie op Reis.

Revisie op Reis
Ter voorbereiding op het koersdocument is een reis door de provincie gemaakt. Tijdens 
drie weken is op verschillende locaties binnen de provincie gericht, maar zo breed mogelijk, 
 informatie opgehaald om de omgevingsvisie aan te scherpen en te actualiseren.

De drie weken hadden ieder een eigen thema met een aantal beleidsterreinen: omgevingsvisie-
thema’s in het buitengebied, op gebied van de economische structuur en het versterken van 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Gedurende vier dagen in de betreffende week hebben 
 deskundigen, belanghebbenden en beslissers, deels op uitnodiging en deels via inloop, meege-
praat en -gedacht over het desbetreffende thema en sectoren. Ter afsluiting van iedere week 
vond een ‘diner pensant’ plaats met stakeholders en bestuurders. We hebben tijdens onze 
reisweken circa 250 betrokkenen gesproken.

Voor de betreffende sectoren zijn relevante ontwikkelingen in kaart gebracht waarmee een beeld 
ontstaat van de opgaven op het betreffende beleidsterrein. Door vervolgens de opgaven af te 
zetten tegen bestaand beleid wordt duidelijk of er aanvullend dan wel nieuw beleid gewenst is. 
De resultaten zijn verwerkt in de beleidsactualisaties. Deze resultaten zijn per week weerge-
geven in bijlage 2.

1.3 Verandering van de omgevingsvisie als document

We voeren met deze revisie twee wijzigingen door, die er in resulteren dat de huidige 
omgevings visie er als document anders uit gaat zien.



6

Digitalisering
Bij het vormgeven van deze revisie omgevingsvisie streven we -vooruitlopend op de nieuwe 
Omgevingswet- naar het creëren van een elektronisch bestand dat bij vaststelling zal voldoen 
aan de nieuwe wetgeving. We zetten hiermee de digitaliseringsslag verder door die bij de 
actualisatie in 2014 is ingezet. Dit ten behoeve van een toekomstbestendige omgevingsvisie. 
Er zijn hiervoor landelijk standaard normen vastgelegd, die de leesbaarheid, bruikbaarheid 
en de samenwerking tussen overheidsorganen bevorderen. De gereviseerde omgevingsvisie 
wordt digitaal aangeboden met als uitgangspunt dat de gebruiker met één klik op de knop weet 
welke regels er binnen een bepaald gebied van kracht zijn. Voor deze digitaliseringsslag wordt 
de omgevingsvisie objectgericht gemaakt. Dit betekent dat er een sterkere wisselwerking is 
tussen beleidsteksten en geografische aanduidingen (kaarten). Er kan nog wel een print worden 
gemaakt van de beleidsteksten, maar de geldende versie van de omgevingsvisie staat op   
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Vertaling van omgevingsvisie in programma’s en verordening
Zoals omschreven in de startnotie zijn de hoofdlijnen van beleid beschreven in de omgevings-
visie zelf: een samenhangend strategisch plan voor de fysieke leefomgeving. De uitvoering 
van de omgevingsvisie vindt onder de toekomstige omgevingswet plaats via programma’s en 
de provinciale verordening (POV). (Uitvoerings)programma’s zijn sectoraal of gebiedsgericht 
beleid ter uitvoering van de omgevingsvisie. De juridische doorvertaling vindt plaats in de 
verordening: gebiedsdekkende, algemene regels voor de fysieke leefomgeving.

De drie instrumenten (omgevingsvisie, uitvoeringsprogramma en verordening) vormen samen 
het provinciaal omgevingsbeleid en vragen elk om passende inhoud en bijpassend abstractie-
niveau. We nemen dit in de revisie mee bij het vertalen van de beleidsteksten uit de huidige 
omgevingsvisie in de nieuwe omgevingsvisie. Dit betekent dat een deel van de huidige beleids-
teksten over realisatie van beleidsambities in uitvoeringsprogramma’s komt. Ook zijn er een 
aantal bestaande provinciale programma’s die functioneren als uitvoeringsprogramma van de 
omgevingsvisie. Zoals het programma Natuurlijk Platteland (realisatie van natuurdoelen) en het 
integraal verkeer- en vervoersplan (realisatie mobiliteit). Deze stap zorgt voor een ‘indikking’ 
van de huidige omgevingsvisie.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komen de koerswijzingen als gevolg van de verdiepingen in de bouwstenen en 
de beleidsactualisaties aan de orde. De agenda waarmee we verder gaan in het proces van de 
revisie volgt in het afrondend hoofdstuk 3.
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2 Inhoud voor de revisie

De inhoud van de revisie van de omgevingsvisie komt tot stand in bouwstenen en beleids-
actualisaties. In de bouwstenen zijn inventarisaties gemaakt en verkenningen gedaan naar de 
opgaven voor duurzame en toekomstbestendige steden, productie van hernieuwbare energie 
en de verbetering van de attractiewaarde van Drenthe voor de vrijetijdseconomie. In dit 
koers document worden de uitkomsten van de bouwstenen gepresenteerd als voorgestelde 
 wijzigingen van het beleid. De uiteindelijke uitwerking volgt in de omgevingsvisie. De onder-
liggende rapporten zijn te raadplegen op de provinciale website.

2.1 Bouwstenen

2.1.1 Sterke steden
Samen met de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen is gekeken naar kansen voor 
duurzame en toekomstbestendige steden in Drenthe met een eigen identiteit en functie voor 
het omliggende platteland. De centrale vraag voor de omgevingsvisie luidt: Welke rol vervullen 
de steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen voor hun omliggend gebied en voor de 
provincie? De basis van deze rol ligt in het profiel (DNA) en de opgaven en kansen die spelen in 
de betreffende steden.

Specifieker zijn de vragen: 
• Wat is de relatie tussen stad en platteland?
• Wat is het unieke stedelijke profiel of DNA van de verschillende steden? 
• Welke opgaven spelen er in de steden en wat kan de provincie hierin betekenen?

Inventarisatie
De stad komt steeds centraler te staan in de samenleving. Gelijktijdig heeft de financiële crisis 
effecten op de stedelijke ontwikkeling (stagnerende groei door vastgoedcrisis) en het retail-
landschap (o.a. verschuiving naar internet en leegstand). De stedelijke kansen én de stedelijke 
problemen geven aanleiding voor een herdefiniëring van de bovenlokale rol van de steden. 
Daarbij staan de vier genoemde steden centraal.

Ontwikkelingen
We voorzien in de nabije toekomst een grotere rol van de steden in het aanbod van 
 voorzieningen, retail en (stedelijke) cultuur. Hierdoor gaan de steden nog meer als knoop-
punten in de regio fungeren. Aandacht moet daarbij ook uitgaan naar de fysieke bereikbaarheid 
van de stad en het verknopen van provinciale en stedelijke netwerken. Vanwege concentratie 
van werkgelegenheid voor onderwijsinstellingen, maatschappelijke en culturele voor zieningen, 
winkelcentra en evenementen zijn de steden van grote betekenis voor het leefklimaat in 
Drenthe. Aantrekkelijke steden zijn niet alleen belangrijk voor de inwoners van de steden, maar 
ook voor het platteland en zijn een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven. 

Opgaven
De steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen zijn verschillend: ze hebben hun eigen rol en 
positie voor het omliggend gebied en in de provincie en hebben ook hun eigen opgaven. Alle 
vier steden zijn momenteel bezig met een binnenstedelijke transformatie, waarin leegstand van 
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retailvastgoed aanleiding is voor een verandering naar een multifunctioneel toekomstbestendig 
flexibel en beleefbaar stadscentrum. Hierin worden de aspecten van klimaatadaptatie, zoals 
waterberging of hittestress meegenomen. Daarnaast speelt in alle steden energietransitie: zowel 
besparing door aanpassingen aan de woningvoorraad en zoeken naar ruimte voor hernieuw-
bare energiebronnen. Voor elke Drentse stad is maatwerk nodig met aandacht voor identiteit, 
karakter, regionale oriëntatie en de functie voor het omliggend gebied voor het vinden van 
oplossingen voor de opgaven die spelen. Het is van belang om in het provinciale beleid aan te 
sluiten op de individuele stedelijke identiteit, opgaven en aanpak.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
In de bouwsteen zijn per stad de opgaven en kansen geïnventariseerd die bijdragen aan het 
versterken van de steden als schakels in een regionaal netwerk met aantrekkelijke stadscentra. 
Met deze inventarisatie van individuele opgaven en kansen vanuit het stedelijk profiel (DNA), 
concretiseren wij in de volgende fase het huidig beleid om de robuuste stedelijke netwerken met 
bruisende steden verder te versterken vanuit hun rol als drager voor voorzieningen, als knoop-
punten in mobiliteitsnetwerken en concentratie van werkgelegenheid.

2.1.2 Energielandschappen
De productie, opslag en transport van hernieuwbare energie heeft in tegenstelling tot die van 
fossiele energie een andere en grotere ruimtevraag. Enerzijds vinden we het belangrijk om de 
energietransitie te versnellen en zo een bijdrage te leveren aan het klimaatvraagstuk, anderzijds 
willen we de nieuwe ruimtevraag inpassen in de dynamiek van het afwegen van alle belangen. 
Hierbij beseffen we ons dat de samenleving voldoende achter de consequenties van de energie-
transitie moet staan om deze opgave te realiseren. De vraag is hoe we de noodzakelijke hoeveel-
heid hernieuwbare energie in de periode tot 2030 een geaccepteerde plek gaan bieden in onze 
Drentse leefomgeving.

Inventarisatie
Om deze vraag te beantwoorden zijn verkenningen uitgevoerd naar de energieopgave tot 2030 
met een doorkijk naar 2050, ruimtelijke mogelijkheden voor energieproductie en de ambities en 
initiatieven van de Drentse gemeenten.

Er zijn scenario’s gemaakt om in 2050 energieneutraal te zijn. Hier is een bandbreedte uit 
 edestilleerd voor de benodigde energieproductie in 2030. Op grond van deze productie-
ambitie voor 2030 zijn energiemixen samengesteld die hier in kunnen voorzien. Op basis 
van ken getallen voor de verschillende energietechnieken is gekeken naar de ruimtevraag die 
bij een dergelijke ambitie hoort. Er is een Drentse variant van een Energie transitiemodel 
(ETM) gemaakt dat leidraad was voor interviews met experts op de thema’s energie, ruimte en 
samenleving. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met alle Drentse gemeenten over ambities en 
 initiatieven voor de energietransitie in relatie tot energielandschappen.

Ontwikkelingen
De slagingskans van grote ontwikkelingen is steeds meer evenredig aan de mate waarin deze 
ontwikkelingen ‘van de samenleving zelf’ zijn. De tijd van ‘van boven’ opgelegde ontwikke-
lingen is voorbij. De Drentse overheden hebben samen een doelstelling onderschreven om in 
2050 energieneutraal te zijn. Dit wil dus zeggen dat vanaf 2050 in Drenthe jaarlijks evenveel 
hernieuwbare energie wordt geproduceerd als er wordt verbruikt.
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Opgaven
Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is een grote en belangrijke opgave, die alleen 
haalbaar is wanneer alle energiegebruikers in de provincie hun steentje bijdragen. De inschat-
ting is dat in Drenthe in het jaar 2020 in de drie sectoren gebouwen (woningen, kantoren en 
overige), industrie en landbouw en verkeer en vervoer (personenvervoer en transport), ongeveer 
56 Petajoule (PJ) energie wordt gebruikt.

Om op koers te liggen is voor het jaar 2030 (de planhorizon van de omgevingsvisie) als tussen-
doel geformuleerd om 40% van het energiegebruik hernieuwbaar te produceren. Naar verwach-
ting is dit ongeveer 20 PJ hernieuwbare energie. We gaan er hierbij vanuit dat de huidige 
plannen worden gerealiseerd, zodat er rond 2020 ongeveer 10 PJ hernieuwbare energie wordt 
geproduceerd. Dit is inclusief de afspraak over 285,5 MW windenergie. Het is van provinciaal 
belang dat in Drenthe voldoende hernieuwbare energie wordt geproduceerd. Met het oog op 
de samenstelling van de Drentse energievraag streven we er naar dat de geproduceerde energie 
bestaat uit een evenwichtig samengestelde mix, bestaande uit zon en wind, biomassa en bodem-
energie. We zien in de periode tot 2030 vooral kansen in gebouwen en industrie. We hebben 
niet de ambitie om een energie-wingewest te worden. We pleiten voor provinciale regie op 
de energietransitie zodat we samen met de gemeenten, met oog voor de ruimte en de Drentse 
samenleving, de benodigde stappen kunnen zetten.

Wijzigingen omgevingsvisie
Het is van provinciaal belang binnen Drenthe te borgen dat er voldoende ruimte wordt geboden 
aan initiatieven voor energieproductie. Dit wil niet zeggen dat alle initiatieven zonder meer 
gerealiseerd kunnen worden. Het uitgangspunt uit de bestaande omgevingsvisie om ‘Ja mits’-
beleid te hanteren, nemen we over voor het energiebeleid. Grote en kleine initiatieven kunnen 
in principe op elke locatie gerealiseerd worden, mits ruimtelijk ingepast en maatschappelijk 
geaccepteerd. 

Voor het maatschappelijke proces voert de gemeente in principe de regie. Indien gewenst of 
noodzakelijk zal de provincie de gemeenten hierbij faciliteren, bijvoorbeeld bij grootschalige 
initiatieven voor energieproductie, opslag of transport. We zien een ontwerpbenadering als een 
goede manier om bij de inpassing van hernieuwbare energie, in samenhang met andere belangen 
in het gebied, te komen tot maatschappelijk gedragen oplossingen.
Gemeenten formuleren zelf beleid en geven lokaal kleur aan de manier waarop er wordt 
gewerkt aan de versnelling van de energietransitie. We gaan in afstemming met gemeenten 
regelen dat de gezamenlijke Drentse overheden deze verantwoordelijkheid nemen.

We trekken samen als Drentse overheden op om het tussendoel in 2030 te realiseren. Daarvoor 
maken we afspraken en doen we aan monitoring. Het aspect maatschappelijke betrokken-
heid in relatie tot hernieuwbare energie en de energietransitie zal verder worden ontwikkeld. 
Overheden realiseren geen hernieuwbare energie en zullen naast het instrument regelgeving ook 
moeten inzetten op het stimuleren van initiatieven en innovaties. Kennis en inzicht in systemen 
en mechanismen zijn nodig voor de goede processen. De kansen voor productietechnieken 
zoals geothermie en biomassa zullen verder gebracht moeten worden. Tevens zullen opslag en 
transport van hernieuwbare energie, aandacht en samenwerking vereisen.

2.1.3 Vrijetijdseconomie
Drenthe is dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland en dat willen we blijven. De sector 
zorgt voor extra banen, bestedingen en een vitale provincie en de vrijetijdssector is daarom een 
belangrijke pijler van de Drentse economie. 
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Inventarisatie
We zetten met het programma vrijetijdeconomie en fietsen in op het genereren van meer 
 bezoekers, bestedingen en banen in de Drentse vrijetijdseconomie. Zo draagt de vrijetijds-
economie bij aan een vitale provincie en een nog aantrekkelijker woonomgeving. De 
 bestedingen in deze sector waren in 2015 ruim 1 miljard euro en ruim 14.000 banen zijn direct 
verbonden met vrijetijdseconomie. Dat is 1 op de 9 banen in Drenthe. Samen met de gemeenten 
en ondernemers is in de bouwsteen vrijetijdseconomie verkend welke ontwikkelingen, kansen 
en bedreigingen voor de vrijetijdseconomie ruimtelijke impact hebben en een vertaling moeten 
krijgen in de revisie van de omgevingsvisie. Onder andere is een onderzoek gedaan naar de 
vitaliteit van de vakantieparken met bungalows en grotere campings (meer dan 40 plaatsen).

Ontwikkelingen
Onze ambitie voor de vrijetijdseconomie in 2020 is: 
• We zetten in op zo’n 100 miljoen euro aan extra bestedingen; 
• Extra bestedingen leiden tot een structurele impuls voor de werkgelegenheid: 1500 extra 

banen er bij;
• Een aantrekkelijker woonomgeving voor de eigen bevolking met betere fiets- en wandel-

voorzieningen en een kwalitatief beter aanbod in het toeristisch bedrijfsleven.

Deze ambitie kunnen we alleen realiseren door gericht te investeren en in nauwe samenwerking 
met gemeenten en de sector. De planhorizon voor de revisie omgevingsvisie is 2030. Voor deze 
termijn zijn (nog) geen concrete ambities uitgewerkt, maar ook op langere termijn willen we de 
groei van de Drentse vrijetijdseconomie versterken en ruimte bieden voor ontwikkeling.

Het kunnen beleven en benutten van natuur en landschap is van groot belang voor de vrijetijds-
sector. Het is van belang om natuur en landschap maximaal toegankelijk te houden of te maken 
vanuit de belangrijkste herkomstgebieden: steden, grotere dorpen en concentraties van verblijfs-
recreatie.

Opgaven
Een aantrekkelijk en vitaal aanbod in de verblijfsrecreatie is van groot belang voor behoud en 
groei van banen en bestedingen in de vrijetijdssector. In 2015 genereerde de verblijfssector 4200 
banen. De verblijfsgasten besteedden € 345 miljoen. Daarvan kwam € 280 miljoen voor rekening 
van kampeerterreinen en bungalowparken. Voor de verblijfsrecreatiesector geldt dat het aanbod 
van overnachtingsmogelijkheden in Drenthe deels niet is meegegroeid met de veranderende 
vraag uit de markt. Naast dit kwalitatieve aspect is er in zekere zin ook sprake van verblijfs-
recreatieterreinen die al lang niet meer vitaal zijn en inmiddels een niet-recreatief gebruik 
kennen.
Door planologische beperkingen (bijvoorbeeld vanuit wetgeving voor natuur en milieu) en 
vanwege herstructureringsopgaven met een onrendabele top wordt de mismatch niet automa-
tisch in de markt van vraag en aanbod opgelost. Mede als gevolg daarvan kunnen Drentse 
campings en vakantieparken onvoldoende inspelen op de veranderingen in vraag en aanbod. 
En dat zal de sector zelf moeten doen om blijvend tevreden gasten aan te trekken in een 
dynamische markt, met een gezonde economische basis en vertrouwen bij de financiers (banken 
etc.). 

Om de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector in kaart te brengen is een vitaliteitsonderzoek 
uitgevoerd in opdracht van provincie en Recreatieschap Drenthe onder ruim 200 verblijfs-
recreatiebedrijven. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat er sprake is van 
een brede, complexe revitaliseringsopgave. De aard van de opgave is economisch, ruimtelijk, 
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volkshuisvestelijk, woon en leefomgeving, veiligheid, infrastructuur en sociaal-maatschappelijk. 
De opgave heeft een sterke relatie met de kwaliteit van woon- en leefomgeving, (sociale) veilig-
heid en infrastructuur.
 
Voor een vitale verblijfsrecreatiesector zien we twee hoofdopgaven: 
• Ontwikkelingsruimte bieden voor toekomstbedrijven: ruimte voor aanpassing huidig 

aanbod (meer luxe segment) en ruimte (fysiek) voor uitbreiding van bestaande goed lopende 
recreatie bedrijven. Gezien de ligging van veel verblijfsrecreatiebedrijven in de nabijheid 
van natuur (binnen en buiten Natuur Netwerk Nederland) willen we breed kijken naar 
oplossingsrichtingen bij conflicterende ruimtelijke belangen zoals bieden van regelruimte, 
inzet van grondbeleid (bijvoorbeeld herverkavelen, bedrijfsverplaatsingen) of aanpassing 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).

• Sanering en transformering van terreinen die niet langer vitaal zijn. Voor deze terreinen geven 
we ruimte aan functieverandering. Deze inspanning levert weliswaar geen rechtstreekse 
bijdrage aan de ambitie om de bestedingen in de vrijetijdssector te vergroten, maar draagt wel 
bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en biedt (op enkele locaties) oplossingen voor sociaal 
maatschappelijke problematiek.

Voor een vitale sector moet op beide trajecten worden ingezet en daarvoor zal planologisch 
ruimte moeten worden geboden of bestaande planologische ruimte optimaal worden benut.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
Voor de revitalisering van de verblijfsrecreatie is een langjarige programmatische aanpak en 
maatwerk nodig. Voor deze opgave zijn weliswaar primair de bedrijven en eigenaren aan zet, 
maar gezien de aard, complexiteit en omvang van de opgave is betrokkenheid en inzet van 
gemeenten en provincie vanuit meerdere domeinen geboden (vrijetijdseconomie, maar ook 
wonen/volkshuisvesting, milieu en leefomgeving, infrastructuur, natuur en openbare orde/
veiligheid). Aandachtspunten hierbij zijn:
• We willen proactief ontwikkelruimte bieden aan de sector; 
• Helderheid over provinciale ruimtelijke gidsprincipes voor herontwikkeling en transformatie 

van verblijfsrecreatie aan het begin van het proces. Hiermee voorkomen we dat partijen 
gedurende het proces van transformatie of herstructurering voor verrassingen komen te 
staan. Gelet op de herontwikkeling van verblijfsrecreatie hanteren we het ‘ja mits’-principe 
en werken we de ruimtelijke kaders in de omgevingsvisie nader uit. Voor de functie wonen 
op recreatieparken (permanente bewoning) blijven we het ‘nee tenzij’-principe hanteren. 
Hiervoor werken we ook kaders uit in de omgevingsvisie. Op basis van een goed plan zijn 
we bereid om maatwerk op parkniveau te leveren.

We hebben een faciliterende rol in het creëren en/of behouden van maximale toegankelijk-
heid van natuur en landschap, binnen de balans van beleven, benutten en beschermen voor de 
inwoners van Drenthe en bezoekers. Daarbij ligt de prioriteit vanuit de vrijetijdssector bij de 
natuur rond de steden, grote dorpen en concentraties van verblijfsrecreatie. Indien gemeenten 
dan wel ondernemers in deze gebieden tegen problemen of beperkingen aanlopen, zetten we 
ons actief in om met partijen te zoeken naar oplossingen. We stimuleren terreinbeherende 
organisaties om rond concentraties van verblijfsrecreatie en bewoningskernen te komen tot 
een naar verhouding intensievere inrichting en beheer voor recreatief medegebruik van natuur-
terreinen.

Verder investeren we in de toeristische infrastructuur en routenetwerken (voor fietsen en 
wandelen) waarmee de Drentse natuur toegankelijk blijft of toegankelijker wordt. We bieden 
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ontwikkelruimte aan de huidige locaties voor dagrecreatie en aan nieuw te ontwikkelen locaties. 
We ontwikkelen een actief uitnodigend rode loper beleid voor nieuwe dagattracties op daarvoor 
geschikte locaties zoals bij het TT-circuit. Voor bestaande en nieuwe locaties voor dag recreatie 
dragen we – samen met het Rijk en gemeenten – zorg voor een toekomstbestendige infra-
structuur gericht op het verwerken van de bezoekersstromen.

2.2 Beleidsactualisaties

In de beleidsactualisaties worden per beleidsthema het huidig beleid omgevingsvisie 2014 
(provinciaal belang), voorgestelde beleidswijzigingen en de interacties met andere beleids-
thema’s gegeven. Deze interacties zijn van belang voor de uitwerking van de visie in een digitaal 
document met samenhang tussen beleidsteksten en kaarten.

2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigheid

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
We willen de ruimtelijke identiteit van Drenthe versterken en ontwikkelingen stimuleren die een 
bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. De kernkwaliteiten en kernwaarde 
bedrijvigheid zijn uitgewerkt in indicatoren: 
• Landschap is vertaald naar diversiteit en gaafheid van landschapstypen.
• Oorspronkelijkheid hebben we concreet gemaakt in de kernkwaliteiten cultuurhistorische, 

archeologische en aardkundige waarden. 
• Veiligheid staat voor sociale -, externe - en verkeersveiligheid. Rust is vertaald in stilte en 

duisternis. De graadmeter voor natuur is de biodiversiteit. 
• De kernkwaliteiten noaberschap, menselijke maat en kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te 

duiden, maar zijn meegenomen in de begrippen ‘leefbaarheid’ en ‘passend bij Drenthe’.
• Bedrijvigheid is vertaald in ontwikkelingen die positief zijn voor de werkgelegenheid en 

behoud/vestiging van bedrijven en instellingen.

Ruimtelijke kwaliteit zit voor ons in het waarderen en waar mogelijk versterken van de 
kernkwaliteiten, in het zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte en in het waarborgen van de 
kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Door de kernwaarde bedrijvigheid is een afweging 
tussen de waardering van de kernkwaliteiten en de economische ontwikkeling mogelijk.

Ontwikkelingen
• Ons landschap is rijk aan herinneringen aan vroegere bewoning, kent karakteristieke 

bebouwings patronen en heeft hoge natuurwaarden. In Drenthe kan nog steeds openheid, 
rust, ruimte en duisternis worden ervaren. En het verschil tussen stad en land is duidelijk. 
Deze kernkwaliteiten worden in Nederland steeds zeldzamer en worden door onze samen-
leving steeds meer gewaardeerd.

• De kracht van de kernkwaliteiten zit in de beleving van de Drentse ruimtelijke identiteit. We 
zoeken naar een aanpak waarbij de kernkwaliteiten een nadrukkelijke rol spelen bij ruimte-
lijke ontwikkelingen in onze provincie. Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden, niet op 
onmogelijkheden.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
In het huidige beleid is landschap als provinciaal belang gedefinieerd in de vorm van een 
kernkwaliteit. De betekenis van landschap strekt verder dan alleen een sectoraal belang: 
landschap is betekenisvol als verbindende schakel tussen verleden, heden en toekomst: enerzijds 
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tussen de ambitie tot veranderingen en de wens om de eigenheid, anderzijds het karakter en de 
verbondenheid met het gebied te waarderen en te ontwikkelen.
Gestreefd wordt naar een aanpak waarbij de kernkwaliteiten in hun onderlinge samenhang 
inspiratie bieden in het ontwerpproces van ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

Interactie met ander beleid
• De verschillende kernkwaliteiten zijn voor hun inhoudelijke beschrijving onlosmake-

lijk verbonden met hun individuele beleidsterreinen, zo zijn cultuurhistorie, archeologie 
en aardkundige waarden onderdeel van oorspronkelijkheid; aardkundige waarden is ook 
verbonden met bodembeleid.

• De cultuurhistorische identiteit van Drenthe in het ‘strategisch narratief’ biedt aanknopings-
punten voor een bredere beschrijving van de Drentse identiteit.

• De kernkwaliteit natuur is onderdeel van beleid voor natuur en rust en duisternis zijn onder-
deel van milieuaspecten.

• De kernwaarde bedrijvigheid is inhoudelijk verbonden met economie. 
• De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe, zoals uitgewerkt in kernkwaliteiten, is ook een 

economische vestigingsplaatsfactor en één van de redenen voor toeristen onze provincie te 
bezoeken. Daarmee zijn de kernkwaliteiten als geheel ook onlosmakelijk gekoppeld aan de 
vrijetijdseconomie.

2.2.2 Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Het regionaal economisch vestigingsklimaat is van provinciaal belang. Om werkgelegenheid te 
behouden en te creëren streven we naar de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf 
vernieuwende regionale economie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het kunnen bieden 
van voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden op regionale bedrijven-
terreinen en andere stedelijke werklocaties. Dit hangt nauw samen met het provinciaal belang 
dat stedelijke netwerken ‘robuust’ zijn voor toekomstbestendige ontwikkeling van mobiliteit, 
woon- en werklocaties, werkgelegenheid en voorzieningen. We bieden ruimte aan bedrijvigheid 
in de kleine kernen op het platteland. In elk geval voor aan het buitengebied gebonden bedrij-
vigheid en op basis van het VAB beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) zien we kansen.

Economische ontwikkeling is uitgewerkt in een aantal specifieke provinciale belangen:
• Goed gespreid en gevarieerd aanbod van regionale werklocaties die aansluiten bij de vraag 

van ondernemingen om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen;
• De mogelijkheden voor schaalvergroting voor landbouw en productie van energie door 

landbouw. Verder uitgewerkt in robuust landbouwsysteem;
• Het verbeteren en vernieuwen van het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en van 

de toeristisch-recreatieve infrastructuur;
• De ontwikkeling van radioastronomie en het voorkomen van verstoringen die daarmee 

samenhangen;
• Het in stand houden en toegankelijk maken van natuur en landschap met recreatieve infra-

structuur (fietsen, wandelen, vaarrecreatie).

Bedrijvigheid is van provinciaal belang en ook benoemd als kernwaarde.
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Ontwikkelingen
Grote vernieuwingen op gebieden als energie, circulaire economie, agrarische sector (gezonde 
voeding, schaalverandering), chemie (biobased) en werkgelegenheid (maakindustrie) zijn van 
invloed op landschap, leefbaarheid en werkgelegenheid. 

Wijziging in de omgevingsvisie
• Op 6 juli 2016 is de Economische Koers Drenthe vastgesteld. In deze koers wordt ingezet 

op de programmalijnen concurrentiekracht, groene economie, vestigingsklimaat en arbeids-
markt. Op basis van deze koers wordt het stedelijk netwerk Noord en Zuid Drenthe in 
de omgevingsvisie verfijnd in het robuust maken van de stedelijke netwerken Groningen-
Assen, Meppel-Zwolle en vierkant-voor-werk regio Emmen, Coevorden, Hoogeveen en 
Hardenberg.

• De visie voor vitaal platteland is uitgewerkt in de visie krimp en leefbaarheid.
• We verwerken de opbrengst van de bouwsteen sterke steden in robuuste stedelijke 

netwerken.
• We brengen de voorgestelde beleidswijzigingen op basis van de bouwsteen vrijetijdseconomie 

onder in economische ontwikkeling.

Interactie met ander beleid
• Robuuste stedelijke netwerken met bruisende steden kent gebiedsgericht beleid voor 

de regio’s Groningen-Assen (Leek-Roden, TT en RSP), Zuid Drenthe (RSP Emmen, 
Coevorden, blueport Meppel en dryport Coevorden) en vitaal platteland (visie krimp en 
leefbaarheid).

• Concentreren van bedrijvigheid in de Drentse steden, als schakels binnen de stedelijke 
netwerken, heeft interactie met bereikbaarheid, zorgvuldig ruimtegebruik, aantrekkelijke 
woon- en werkmilieus en voorzieningen. Een aantal regionale werklocaties heeft de aandui-
ding energietransitiepark (ETP).

• Natuurinclusief ondernemen kan een bijdrage leveren aan de vergroening van sectoren.
• Ontwikkelen van innovatie en klimaatneutrale strategieën heeft relatie met beleid voor water 

en energie.
• Vitaal platteland kent een focus op landbouw en op het versterken en verbreden van niet-

agrarische economische activiteiten (versterken leefbaarheid). Leefbaarheid is uitgewerkt in 
de visie leefbaarheid en krimp.

• Versterken van de vrijetijdseconomie heeft interactie met oorspronkelijkheid (zoals Geopark 
Hondsrug, UNESCO Veenhuizen en Frederiksoord), natuur (nationale parken) en wonen 
(permanente bewoning recreatiewoningen).

• Economie van het buitengebied: regeling voor herbestemming van vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB) heeft interactie met landbouw.

• Belang van digitale revolutie en digitale bereikbaarheid voor economie platteland.

2.2.3 Wonen

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Wij streven naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de 
woonvraag.
Bovenlokale afstemming is nodig om vraag en aanbod op de woningmarkt in balans te houden 
en om doorstroming op gang te brengen. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van 
provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de woonmilieus uit 
in de gemeentelijke structuurvisie of het woonplan. Zij houden daarbij rekening met de huidige 
kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan verschillende woonmilieus. Daarnaast 
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stimuleren wij de ontwikkeling van bijzondere woonmilieus en landgoederen. En er zijn 
randvoorwaarden opgesteld voor de legalisatie van permanente bewoning op recreatieparken.

Recent (voorjaar 2017) is in samenwerking met gemeenten en corporaties een beleidsactualisatie 
met betrekking tot wonen opgesteld: rollende voorraad. Gemeenten en corporaties zijn al druk 
bezig met maatregelen in de rollende voorraad (zie figuur 1). Bovenregionale afstemming wordt 
hierdoor steeds belangrijker. Samen met de gebiedspartners wil de provincie toewerken naar een 
vorm van Strategisch Voorraad Beleid (SVB) voor de gehele Drentse woningvoorraad (huur en 
koop). Niet om woningaantallen te contingenteren maar juist om maatwerk, monitoring en regio-
nale afstemming doorlopend structureel vorm te geven. Hiermee vragen we gemeenten niet enkel 
te kijken naar nieuwe ontwikkelingen, maar naar de samenhang in de gehele rollende voorraad.

Figuur 1 Rollende voorraad

In het SVB borgen provincie en gemeenten de bovenregionale afstemming – indien gewenst via 
een woningmarktregio – met aandacht voor de kwaliteit, kwantiteit, doelgroepen, leefbaarheid 
en locatie van haar woningvoorraad. Streven is om vraag en aanbod in balans te houden. Voor 
de exacte invulling hiervan zal de regionale situatie steeds leidend zijn en samen met gemeenten 
nader worden uitgewerkt. Op basis van het beeld van de gemeentelijke opgaven kunnen we 
gezamenlijk met gemeenten op zoek naar de noodzakelijke instrumenten (lobby, fondsvorming, 
experimenteren, monitoring, etc.) om de woningvoorraad aan te passen aan de toekomstige 
behoefte.

Ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen: 
• Een ouder wordende bevolking met toenemende vraag naar levensloopbestendig wonen en 

zorgwonen;
• Daling van het aantal huishoudens in met name de buitengebieden, dit brengt met zich mee 

dat in kleine kernen en oudere stadswijken de leefbaarheid soms meer onder druk komt te 
staan; 

• De verschillen tussen stad en platteland, zand en veen en gebieden met wel of geen krimp 
worden groter.
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Vraag en aanbod: 
• Passen niet altijd goed meer bij elkaar, wat leidt tot een vraag naar moderne woningen 

terwijl een deel van de oude voorraad leeg blijft staan of in kwaliteit afneemt. In sommige 
gebieden kunnen huishoudens niet doorstromen naar passende woningen terwijl in andere 
regio’s sprake is van een overschot aan woningen en plancapaciteit. Het herstructureren van 
de bestaande voorraad – met waar nodig verdunning naast concentratie voor het in stand 
houden van voorzieningen – is daarom een centrale opgave om samen met gemeenten op te 
pakken. De Ladder voor Duurzame Verstedelijking blijft een afwegingskader bieden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen.

• Wonen gaat in Drenthe steeds minder over kwantitatieve bouwproductie en steeds meer over 
de behoeften en woonwensen van huishoudens. Woonlasten, en dan met name energielasten, 
spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn er bijzonder nieuwe hybride vormen van 
wonen en werken die kunnen zorgen voor een impuls in binnensteden en hergebruik van 
vrijkomende (agrarische) bebouwing. 

• Naast deze bijzondere woonvormen kunnen natuurontwikkeling en energielandschappen 
kansen bieden voor de herstructurering van Vrijkomende Agrarische Bedrijven, afhechting 
van (rafel)randen tussen stadswijken en dorpen en het buitengebied. Bestaande provinciale 
regelingen zoals Ruimte voor Ruimte (RvR) en maatwerk voor permanente bewoning van 
vakantieparken blijven bestaan.

Wijziging in de omgevingsvisie
De in het voorjaar van 2017 uitgevoerde beleidsactualisatie met betrekking tot de rollende 
voorraad wordt opgenomen in de omgevingsvisie.

Interacties met ander beleid
• Bereikbaarheid van woongebieden en voorzieningen heeft interactie met het beleid voor 

OV-knooppunten en de visie krimp en leefbaarheid/nota sociaal beleid.
• Verbetering van de energieprestaties van de woningvoorraad heeft relatie met energiebeleid 

voor besparing.
• Verdeling van de woningbouwopgave door gemeenten op basis van gelaagde kernen-

structuur/stedelijke ontwikkeling en in relatie tot het in stand houden van het voorzieningen-
niveau.

• Gelaagde kernenstructuur heeft relatie met zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik.
• De woningbouwopgave benutten voor de afronding van dorpsranden om de ruimtelijke 

kwaliteit te verbeteren.
• Herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-regeling).
• Ontwikkeling van nieuwe landgoederen (woonhuis met allure) heeft een relatie met natuur/

bosclusteringbeleid.
• Ruimte-voor-ruimte regeling om de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied te 

 verbeteren.
• Omzetting van permanente bewoning van recreatiewoningen naar wonen onttrekt woningen 

aan de recreatiemarkt (vrijetijdseconomie).

2.2.4 Mobiliteit

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Bereikbaarheid, zowel in de vorm van (zakelijk) personenvervoer als goederentransport, is een 
vestigingsvoorwaarde voor een ruimtelijk-economische ontwikkeling. Mobiliteit heeft ook een 
belangrijke economische en sociale functie: een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid, 
onderwijs, sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en recreatieve 
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voorzieningen draagt bij aan de ontplooiingsmogelijkheden van de inwoners van Drenthe. 
Daarbij streven we naar een optimale en veilige bereikbaarheid. Het huidige beleid is vastgelegd 
in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Samen met de (regionale) partners zetten we in 
op:
• Het verbeteren van verbindingen, locaties of voorzieningen in het regionale netwerk;
• Het verbeteren van het openbaar vervoer per spoor en/of over de weg;
• Het vervolmaken van het fietsnetwerk voor woon-werkverkeer;
• Stedelijke bereikbaarheid wordt gericht op mobiliteitsmanagement met een concentratie van 

wonen en werken in stedelijke gebieden. In de regio Groningen-Assen wordt gewerkt aan 
een regionaal netwerk van multimodale knooppunten, zogenaamde transferia;

• Bestaand hoogwaardig openbaar vervoer en basislijnen door bundeling worden versterkt; 
• Het landelijk gebied blijft in hoofdzaak aangewezen op de auto, openbaar vervoer zal meer 

kleinschalig worden uitgevoerd door invoering van hubtaxi’s naar de hubs;
• Het toeristisch-recreatieve netwerk gaat uit van kleinschalig openbaar vervoer en de fiets en 

is gericht op het beter onderling verbinden van de recreatieve ‘hotspots’;
• Duurzame mobiliteit in Drenthe wordt nagestreefd door inzet op het vergroten van het aandeel 

van het openbaar vervoer en van de fiets en tot 2025 gefaseerde invoering zero emission;
• Daarnaast stimuleren we een grotere toepassing van milieuvriendelijke vervoerswijzen en 

technologieën.

Ontwikkelingen
• (Ver)andere(nde) vervoersbehoeften: mobiliteit op maat (van bezit naar gebruik, van aanbod 

naar vraag);
• (Ver)ander(end) aanbod van voertuigen, mobiliteitsdiensten, -concepten en -systemen;
• Nieuwe brandstoffen (elektrificatie, groen gas en waterstof) en bijbehorende (energie)infra-

structuur;
• De fiets is een volwaardig onderdeel van het mobiliteitsysteem;
• Logistieke functie is in transitie als gevolg van technologische ontwikkeling. 

Doorontwikkeling logistiek leidt tot andere systemen, vervoersconcepten en knopen;
• Mobiliteit is in toenemende mate een oplossing in leefbaarheidsvraagstukken;
• Toegankelijkheid van bepaalde voorzieningen verschuift van fysieke naar digitale bereikbaar-

heid (breedband);
• Regionale netwerken worden steeds belangrijker voor economische ontwikkelingen: 

hoogwaardige fysieke en digitale externe verbinding is daarvoor van belang. Bijvoorbeeld: 
scharnierfunctie van Meppel (Zwolle), Assen (Groningen) Emmen/Coevorden (Twente), 
Friesland en Duitsland; 

• Financierbaarheid en financieringsvorm van openbaar vervoer en infra verandert.

Wijziging in de omgevingsvisie
• Het beleid uit het verkeers- en vervoersplan wordt overgenomen in de omgevingsvisie;
• Fietsnota Drenthe fiets Verder is een uitwerking van de ambities op het gebied van 

fiets(infrastructuur);
• We leggen een basisnet openbaar vervoer voor het gehele concessiegebied van het bus vervoer 

in Groningen en Drenthe vast in de omgevingsvisie. Uitgangspunt is dat de OV-lijnen in 
het basisnet openbaar vervoer de komende tien jaar tussen 07:00-24:00 uur blijven rijden. 
Hierdoor wordt een basisbereikbaarheid met het openbaar vervoer in de provincies Drenthe 
en Groningen gewaarborgd.
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Interactie met ander beleid
• Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor sociaal- en ruimtelijk-economische ontwik-

keling en interacteert daarmee met de verschillende bouwstenen; 
• Bereikbaarheid is leidend in keuze van vestiging;
• Beleidsvelden creëren een mobiliteitsvraag of interacteren met de effecten van de fysieke 

verplaatsing van personen en/of goederen;
• Bestaande infrastructuur/vastgesteld basisnet mede sturend voor het RO-beleid;
• Bereikbaarheid en stedelijkheid: aansluiting van het provinciale/regionale systeem en het 

stedelijke systeem;
• Nieuwe brandstoffen hebben een relatie met het energiebeleid voor de opwekking, opslag en 

distributie van elektriciteit, groen gas en waterstof.

2.2.5 Duurzame energievoorziening en CO2-reductie

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening met een beperkte uitstoot 
van broeikasgassen. Van provinciaal belang is het benutten van de mogelijkheden voor 
duurzame energieopwekking en -distributie, onder andere door het bieden van voldoende 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. We zetten in op het besparen van energie in de 
gebouwde omgeving en zorgvuldig gebruik van de ondergrond voor de energiewinning. De 
opslag van CO2, groen gas en aardgas en de energie-infrastructuur zijn van provinciaal belang.

We stimuleren de productie van hernieuwbare energie met energietransitieparken. Voor 
bodem-, wind- en zonne-energie is, gelet op de impact op ons landschap, ruimtelijk beleid 
uitgewerkt. Voor bodemenergie zijn potenties in beeld gebracht. Voor windmolens is een 
zoekgebied aangewezen voor de realisatie van 285,5 MW voor 2020. Voor zonne-energie is een 
zonneladder als leidraad opgenomen.

Ontwikkelingen
• Nieuwe afspraken in klimaatakkoord Parijs 2016;
• Maatschappelijk debat over de impact van grootschalige energieproductie (wind en zon);
• Nieuwe brandstoffen voor mobiliteit.

Wijziging voor de omgevingsvisie
De huidige energiedoelstellingen tot 2040 zijn uitgewerkt in afspraken over CO2-reductie en 
duurzame energieopwekking tot 2020 (afspraken Rijk-IPO over verdeling windenergie) en 2023 
(energieakkoord). Op basis van de bouwsteen energielandschappen wordt een nieuwe doelstel-
ling voor de periode 2020-2030 geformuleerd met een doorkijk naar 2050.

Interacties met ander beleid
• De ruimtevraag voor duurzame energieopwekking vraagt om een afwegingskader ten 

opzichte van de bestaande kernkwaliteiten;
• De aspecten van energiebesparing hebben veel relatie met de (huidige) gebouwde omgevingen 

en zijn daarin gekoppeld aan beleidsterreinen van wonen, stedelijke ontwikkeling en bedrij-
vigheid;

• Mobiliteit geeft in de nabije toekomst kansen voor energietransitie. Bijvoorbeeld door de 
opslag van energie in accu’s van auto’s.
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2.2.6 Oorspronkelijkheid / cultuurbeleid / Geopark en werelderfgoed

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Cultuurhistorie, aardkundige waarden en archeologie zijn een uitwerking van de kernkwali-
teit oorspronkelijkheid. We streven naar het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de 
kernkwaliteiten cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden. Daarnaast streven we naar 
een bruisende provincie die uitdaagt tot bewegen en inspireert met culturele activiteiten. Sport- 
en cultuurparticipatie en de infrastructuur die hiervoor nodig is, zijn van provinciaal belang. 
Beleidsmatig maken wij een onderscheid in cultuurhistorie en archeologie: dit omdat de 
bescherming en omgang met deze twee beleidsvelden elk een andere aanpak vragen.

Cultuurhistorie
De cultuurhistorie in Drenthe omvat zowel het historisch (steden)bouwkundig erfgoed als het 
historisch landschappelijk erfgoed. Ons beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven 
in het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe. Twee doelstellingen staan hierin centraal. Ten 
eerste willen we de cultuurhistorie herkenbaar houden. Het provinciaal belang cultuurhistorie 
is vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Ten tweede willen we de ruimtelijke 
identiteit versterken. We doen dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit samenhan-
gende cultuurhistorische kwaliteiten, met respect en durf. Daarin is ruimte voor inspiratie en 
eigen afwegingen van onze partners. Verpaupering en leegstand van monumentale en karakteris-
tieke panden willen we voorkomen met herbestemming.

Archeologie
De inhoudelijke kaart archeologie geeft een overzicht van de archeologische waarden en 
verwachtingen die we van provinciaal belang achten. Deze Archeologische Hoofdstructuur laat 
de essentiële bouwstenen zien die nodig zijn om het verhaal van de regionale (prehistorische) 
bewoningsgeschiedenis te kunnen (blijven) vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties. 
Onze doelstellingen voor archeologie zijn:
• Het in de bodem bewaren (behoud ‘in situ’) van waardevol archeologische erfgoed of – als 

dat niet mogelijk is – het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud ‘ex situ’) van het 
erfgoed in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis;

• Het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek en meewegen van het aspect 
archeologie in het kader van ruimtelijke plannen;

• Het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed; 
• Het ontsluiten van de ‘archeologische verhalen van Drenthe’;
• Bijdragen aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Drenthe.

Aardkundige waarden
Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter willen we behouden 
en waar mogelijk herstellen. We willen de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het landschap 
herkenbaar houden als basis voor ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en landschappelijke 
diversiteit. Daarnaast willen we de informatiewaarde van het bodemarchief behouden, als 
bron voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de aardkundige waarden onderscheiden we 
drie beschermings niveaus die verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en 
 gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang.

Cultuur
Cultuur is een kerntaak van de provincie, gebaseerd op wettelijke taken en passend binnen het 
ruimtelijk-economisch domein. Het beleid hiervoor is vastgelegd in de Cultuurnota 2013-2016, 
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die nadrukkelijk ingaat op de relatie van cultuur met ruimte, economie en maatschappelijke 
opgaven. 

Hondsrug UNESCO Global Geopark
De Hondsrug is aangewezen als eerste UNESCO Global Geopark van Nederland. Deze status 
biedt kansen voor het behouden en ontwikkelen van de aardkundige en cultuurhistorische 
waarden, voor toeristisch-recreatieve voorzieningen en voor netwerkvorming. 

Werelderfgoed
Het is onze ambitie om de voormalige Koloniën van Weldadigheid, in Drenthe (Frederiksoord 
en Veenhuizen) en de koloniën in Overijssel (Ommerschans) en België (Wortel en Merksplan) 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst te krijgen. We willen het zeer bijzondere 
karakter van de koloniën in Frederiksoord en Veenhuizen in stand houden en ontsluiten. 
Hiervoor willen we investeren in de culturele en ruimtelijk-economische ontwikkelingen in 
deze gebieden. Het verleden is hierbij de inspiratiebron voor de toekomst. Voor de periode tot 
2016 heeft de provincie haar doelen vastgelegd in het Programma Ontwikkeling Koloniën van 
Weldadigheid 2012-2016.

Ontwikkelingen
• De ontwikkelingen op het gebied van landbouw (schaalvergroting, vrijkomen  agrarische 

bebouwing) en de omslag naar hernieuwbare energieopwekking, zullen het cultuur-
historische landschap sterk gaan beïnvloeden;

• Cultuur is een bepalend element in de beleving van een gebied. In toenemende mate is 
cultuur en oorspronkelijkheid bepalend voor identiteit;

• Cultuur kan een betere sociale binding bewerkstelligen.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
• We nemen het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe (CHK) op in de omgevingsvisie; dit heeft 

geen inhoudelijke beleidswijziging. Het CHK is in 2014 gelijktijdig met de actualisatie als 
losstaand document vastgesteld;

• We voegen gebouwd erfgoed (provinciale monumenten) toe aan de omgevingsvisie. Dit is het 
gevolg van een wijziging in Rijkswetgeving: Monumentenwet is vervallen. Dit is deels onder-
gebracht in de Erfgoedwet (2016) en zal deels in de Omgevingswet ondergebracht worden. 
Dit vraagt ook verwijzing naar andere wetgeving bij de thema’s archeologie en cultuur-
historie; 

• We voegen de aardkundige monumenten toe die als uitwerking van bestaand beleid voor 
aardkundige waarden zijn aangewezen;

• We integreren de beleidsnota Waardevol Drenthe in de omgevingsvisie met een geactuali-
seerde kaart voor de kernkwaliteit aardkundige waarden;

• Werelderfgoed. De Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België zijn in 2017 door 
Nederland voorgedragen als UNESCO werelderfgoed. Naar verwachting besluit het 
Werelderfgoedcomité hier over in 2018. De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn 
Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen. UNESCO Werelderfgoed is cultureel en 
natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar is, uniek, eigendom van de hele wereld, en zo belang-
rijk voor de wereldgemeenschap dat we het veilig aan de toekomstige generaties willen 
doorgeven. De Werelderfgoedconventie werkt met de bestaande regels van een land en brengt 
dus geen extra internationaal ruimtelijk regime met zich mee. Wel worden – met bestaande 
regelgeving van een land – de bijzondere waarden beschermd.
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Interactie met ander beleid
• Het cultuurhistorisch kompas legt een relatie tussen cultuur en landschap, archeologie, 

energielandschappen, landbouw, natuur, vrijetijdseconomie en stedelijke ontwikkeling. Door 
verschillende ruimtelijk-functionele ontwikkelingen goed in te passen en daarbij te zoeken 
naar mogelijkheden voor het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit – bijvoorbeeld door het 
herkenbaar houden en maken van de kernkwaliteit ‘oorspronkelijkheid’ wordt tevens bijge-
dragen aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het Drentse landschap. En daarmee 
aan het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie;

• In UNESCO global Geopark Hondsrug wordt een relatie gelegd tussen aardkundige 
waarden, archeologie, natuur, landschap, cultuurhistorie en vrijetijdseconomie; 

• Aardkundige waarden hebben een meerwaarde voor vrijetijdseconomie;
• Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid leggen een relatie tussen landschap, cultuur-

historie en vrijetijdseconomie.

2.2.7 Milieu- en leefomgevingskwaliteit

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. We willen dat in 
Drenthe minimaal aan de wettelijke milieunormen wordt voldaan. Hiertoe is beleid uitgewerkt 
voor vestiging van milieuhinderlijke bedrijvigheid, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, verkeers-
lawaai, industrielawaai, geluidssportcentra, waterveiligheid en externe veiligheid. Diverse 
 wettelijke taken en verantwoordelijkheden zijn bij de provincie neergelegd. De taken zijn 
gericht op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem, toepassen van geluids-
zoneringen en het verbeteren van verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid. Deze 
taken zijn van provinciaal belang.

Ontwikkelingen
De samenvoeging van bestaande wet- en regelgeving voor de ruimtelijke leefomgeving in één 
Omgevingswet, leidt mogelijk tot aanpassingen van beleid voor milieu- en leefomgevings-
kwaliteit in provinciale omgevingsvisies. 

Wijzigingen voor omgevingsvisie
Volgens de planning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de Omgevingswet in 
juli 2019 in werking treden. De revisie van de omgevingsvisie kent een afwijkende planning. 
We volgen de ontwikkelingen van de Omgevingswet en spelen waar nodig in op aanpassingen 
van de omgevingsvisie als gevolg van de Omgevingswet.

Interactie met ander beleid
• De toepassing van milieuzonering voor de vestiging van milieuhinderlijke bedrijven heeft 

interactie met de vestigingsmogelijkheden op regionale werklocaties;
• Milieuvergunningverlening voor grote industriële inrichtingen en bedrijven die afvalstoffen 

verwerken hebben interactie met ambities voor groene economie en vestigingsklimaat/
werklocaties;

• Inpassing milieuhinderlijke bedrijven op regionale werklocaties heeft relatie met economisch 
vestigingsklimaat (11 regionale bedrijventerreinen aangewezen);

• Monitoring luchtkwaliteit en geurhinder hebben relatie met landbouw en industrie als 
producenten van geurhinder;

• Bodemkwaliteit en sanering hebben relatie met waterkwaliteit en ontwikkeling van steden 
(sanering spoedlocaties), aardkundige waarden, energiewinning en tijdelijke opslag;



22

• Verkeerslawaai heeft interactie met bereikbaarheid: provinciale wegen en luchthavens 
Groningen-Airport Eelde/Hoogeveen en heliport Emmercompascuum;

• Industrielawaai heeft relatie met het economisch vestigingsklimaat;
• Geluidsportcentra heeft interactie met ontwikkeling van het TT-gebied;
• Externe veiligheid heeft interactie met energieopwekking en distributie/opslag.

2.2.8 Bodem en ondergrond

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Ons belang is dat de bodem en ondergrond op een duurzame wijze worden beheerd en 
gebruikt, zodat deze ook voor toekomstige generaties optimaal kan worden benut. De bodem 
heeft diverse waardevolle functies voor activiteiten die kunnen plaatsvinden: draagkracht, 
productie, regulatie en informatie. We willen voorkomen dat deze functies elkaar in de weg 
gaan zitten en/of er geen goede afstemming is tussen de verschillende functies, zodat ze elkaar 
verdragen of mogelijk versterken. 

Bodembeleid
De provincie wil samen met eigenaren en gebruikers de bodem en de ondergrond op een 
duurzame wijze beheren en gebruiken, hierbij rekening houdend met fysische, chemische en 
biologische eigenschappen, zodat de bodem ook voor toekomstige generaties haar waarden en 
functies behoudt. Er is bodembeleid geformuleerd ten aanzien van bodemkwaliteit, bodem-
verontreinigingen, bodemarchief en functionele ontgrondingen. Daarnaast is er beleid ten 
aanzien van het omgaan met de ondergrond en zandwinning geformuleerd. Het beleid voor het 
bodemarchief (aardkundige waarden) is geformuleerd onder de kernkwaliteit oorspronkelijk-
heid.

Bodemkwaliteit
De kwaliteit van de bodem wordt door drie eenheden bepaald: de fysische samenstelling, de 
chemische samenstelling en het aanwezige bodemleven. Deze hebben ook een relatie tot elkaar 
en bepalen de gebruiksmogelijkheden van de bodem. De grootste gebruiker van de bodem in 
onze provincie is de landbouwsector. Ons doel is dat de landbouw de bodem nog efficiënter 
en duurzamer gaat gebruiken. Dit draagt bij aan een blijvend kwalitatief goed productiemiddel 
voor de landbouw en aan diverse maatschappelijke doelen zoals bijvoorbeeld vastleggen van 
CO2, bergen en filteren van water en toename van (bodem)biodiversiteit. Belangrijke bodem-
thema’s binnen de landbouwsector zijn vooral bodemvruchtbaarheid, organische stof en onder-
grondverdichting.

Bodemsanering
In de nota ‘Werk maken van eigen bodem’ zijn de beleidsregels vastgelegd die de provincie 
hanteert bij het uitvoeren van bodemsaneringen. De bodem wordt geschikt gemaakt voor het 
gebruik dat maatschappelijk gewenst is. De locaties met onaanvaardbare humane, ecologische 
en verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) in Drenthe zijn in 2020 gesaneerd en/of beheerst. De 
overige verontreinigingslocaties worden geschikt gemaakt voor het (gewenste) gebruik bij 
ruimtelijke ontwikkelingen.

Functionele ontgrondingen
Ontgrondingen zijn vaak aan de orde bij landbouwverbetering, natuur ontwikkeling, 
 verveningen en ontgrondingen in het kader van gemeentelijke uitbreidingsplannen. 
Vergunningen worden verleend op basis van het algemene beleidskader.
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Structuurvisie Ondergrond 2.0
In de provinciale structuurvisie voor de ondergrond 2.0 (2013) is beleid opgenomen voor de 
winning van conventionele, onconventionele en duurzame energie, tijdelijke opslag van aardgas 
en (duurzame) energiedragers en permanente en tijdelijke opslag van stoffen. Bij de actualisatie 
van de omgevingsvisie in 2014 is voornamelijk verwezen naar de structuurvisie.

Zandwinning
In 2020 wordt op verantwoorde wijze zand gewonnen, zodat kan worden voldaan aan 
de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen die nodig zijn voor een goede bouwgrondstoffen-
voorziening in Drenthe en omliggende provincies. Bij de vergunningverlening hanteren wij een 
brede, integrale afweging met de doelstellingen van het provinciale omgevingsbeleid.

Ontwikkelingen
• Toenemende samenhang/integratie van het bodembeleid met het energie- en waterbeleid en 

het beleid voor de ondergrond;
• Het beleid ten aanzien van de ondergrond verschuift van ‘beschermen en conserveren’ 

naar het ‘duurzaam gebruik’ van de ondergrond. Hiermee kunnen kansen worden benut 
die de ondergrondse ruimte biedt. We willen het gebruik van de ondergrond structureren 
en optimaliseren in relatie tot de Drentse provinciale belangen, rekening houdend met het 
aanwezige krachtenveld;

• Het onder milieuhygiënische randvoorwaarden mogelijk maken van het toenemend gebruik 
van de bodem als gevolg van ruimtedruk. De ondergrond moet duurzaam kunnen worden 
gebruikt, maar wel met oog voor de kwetsbaarheid van het bodemsysteem. Denk aan energie 
uit de bodem en ondergrond, maar ook opslag in de ondergrond;

• De diepe ondergrond zal steeds meer worden ingezet voor het maatschappelijke doel in het 
kader van duurzame energie;

• Verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering van het Rijk naar 
 provincies, waterschappen en gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de fysieke 
 leefomgeving waaronder bodem komt bij de gemeente te liggen bij de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet;

• Bodem als onderdeel binnen de biobased economy, waarbij er zorgen zijn over het 
wegnemen van allerlei reststromen uit de landbouw waardoor (extra) verlies op kan treden 
van organische stof (=bodemkwaliteit);

• Circulaire economie waarbij er juist aandacht is voor hergebruik van grond- en hulpstoffen 
en wordt gedacht in kortere en lokale ketens.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
• We nemen het beleid uit de vastgestelde bodemvisie 2012 op in de omgevingsvisie. Dit betreft 

een tekstuele wijziging en geen beleidsinhoudelijke wijziging;
• Het beleid voor de ondergrond is uitgewerkt en vastgesteld in de structuurvisie ondergrond. 

Sinds de actualisatie van de omgevingsvisie in 2014 verwijzen we voor het beleid over de 
ondergrond naar deze structuurvisie. In het kader van deze revisie nemen we de hoofd-
beleidsuitspraken uit de structuurvisie ondergrond over in de omgevingsvisie. Daarnaast 
vinden op termijn enkele inhoudelijke wijzigingen plaats die later worden meegenomen in de 
omgevingsvisie, te weten:
 - Nadere uitwerking van beleid voor gaswinning kleine velden en de Motie fracken-vrij 

Drenthe (schaliegas);
 - Nadere uitwerking van strategische energieopslag in zoutkoepels.
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Interacties met andere beleidsthema’s
• Bodembeleid heeft relaties met archeologie, aardkundige waarden, water, landbouw, natuur;
• Functionele ontgrondingen en zandwinning hebben een relatie met natuur, water, landbouw, 

archeologie, aardkundige waarden en landschap;
• Beleid voor de ondergrond heeft relaties met archeologie, aardkundige waarden, water, 

landschap, natuur , energie.

2.2.9 Robuuste landbouw

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
In het landelijk gebied willen we voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor 
landbouw, recreatie, toerisme en andere niet-agrarische bedrijvigheid. Het regionaal econo-
misch vestigingsklimaat is voor ons van provinciaal belang. De landbouw moet in de provincie 
voldoende mogelijkheden hebben voor schaalvergroting en voor de productie van energie. Ook 
dit is een provinciaal belang. De landbouw en de vrijetijdseconomie vallen onder de kernwaarde 
bedrijvigheid en spelen tevens een belangrijke rol bij het behouden en ontwikkelen van de 
kernkwaliteiten.

De Drentse agribusiness stellen we in staat haar positie op de Europese en wereldmarkt te 
versterken. Ook voor de landbouw streven we om die reden naar een robuust systeem. Dit 
doen we onder andere door gebieden aan te wijzen waar de landbouw de ruimte krijgt om zich 
te ontwikkelen, door innovatie in de landbouw te stimuleren en door minder beperkingen op te 
leggen. Op kaart 6 is het robuust landbouwsysteem weergegeven. In deze kaart is onderscheid 
gemaakt tussen landbouwgebied en landbouwgebied–plus, waarbij in de landbouwgebieden 
plus meer mogelijkheden worden geboden voor schaalvergroting en meer geïndustrialiseerde 
vormen van landbouw.

Meer ruimtelijke kwaliteit en snellere besluitvorming worden nagestreefd op basis van de 
‘boerderijen om trots op te zijn’ benadering (Natuur en Milieu Federatie Drenthe en LTO 
Noord). Deze aanpak beoogt Drentse gemeenten te stimuleren om het vraagstuk van schaal-
vergroting van de grondgebonden landbouw te koppelen aan een benadering met ruimtelijke 
kwaliteit. Het sluiten van kringlopen past in ons streven naar een biobased economy. Hierbij 
wordt biomassa uit landbouw(rest)producten onder meer gebruikt voor het produceren van 
energie. Het fysiek clusteren van de bewerking (evt. inclusief de toepassende bedrijvigheid) 
kan aantrekkelijk zijn. De vraag waar dit ruimtelijk past is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Biobased economy is een belangrijke ontwikkeling voor Drenthe, met specifieke, ruimtelijke 
neerslag.

Ontwikkelingen
• Biodiversiteit buiten natuurgebieden neemt sterk af;
• Kaders vanuit EU en Rijk: grondgebondenheid, veeteelt, stikstof, fosfaat en bestrijdings-

middelen;
• Forse toename vrijkomende agrarische bebouwing als gevolg van stoppers (o.a. stoppers-

regeling melkveehouderij);
• Schaalvergroting in de landbouw voor voedselproductie op de wereldmarkt;
• Schaarste landbouwgrond (ruimtebeslag andere functies zoals energielandschappen);
• Sluiten van lokale kringlopen en verduurzaming;
• Landbouw als grondstoffenleverancier voor o.a. groene chemie;
• Spanning tussen maatschappelijk gewenste ontwikkeling landbouw en koopgedrag 

 consument;
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• Grote behoefte aan toegang tot snel internet ten behoeve van moderne bedrijfsvoering en 
optimalisatie informatiestromen;

• Bodemkwaliteit neemt af (vermindering organische stof gehalte) en daarmee ook de bodem-
vruchtbaarheid;

• De geodiversiteit neemt sterk af (vervlakking van het landschap) en daarmee ook de 
landschappelijke diversiteit en biodiversiteit.

Agenda voor verduurzaming van de landbouw
• Bijdrage aan de versterking van de energietransitie, een gezond landschap, natuurinclusieve 

landbouw én een sterke economie;
• Efficiënt gebruik van de ruimte en van grondstoffen: CO2-reductie en gezondheid;
• Beeldbepalende sector in het landschap en voorziener van voedsel: zal dat ook in de toekomst 

blijven?;
• Faciliteren van de voorhoede en ruimte geven aan innovatie;
• Maatschappelijke acceptatie: boeren en burgers met elkaar in gesprek te brengen.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
• In de omgevingsvisie wordt het Programma Toekomstgerichte Landbouw opgenomen. Dit 

programma gaat over een primaire landbouw en agribusiness die duurzaam is. Het gaat er om 
dat de bedrijven nieuwe technieken, nieuwe gewassen en nieuwe verdienmodellen bedenken 
en toepassen. Een goede balans tussen geld verdienen enerzijds, en een gezonde leefomgeving 
en tevreden mensen anderzijds. In Drenthe geven wij innovatieve ondernemers de ruimte om 
te experimenteren en te leren van elkaar;

• De snelle veranderingen in de agrarische sector vragen om een actualisatie van wat onder de 
begrippen grondgebonden/niet-grondgebonden wordt verstaan. Uit praktijksituaties blijkt 
steeds vaker dat er meer differentiatie is in de agrarische sector als het gaat om het houden 
van dieren. Beleidsmatig speelt de omgevingsvisie hier niet of nauwelijks op in. Alleen voor 
biologische bedrijven is beleid. Het gaat hierbij vooral om melkgeiten- en schapenhouderijen 
en rosékalveren;

• We gaan de ruimte voor maatwerk voor de inpassing van bouwblokken toepassen voor 
 intensieve niet-grondgebonden veehouderijen, wanneer aantoonbaar andere provinciale 
doelen worden gehaald. Deze aanpak wordt al toegepast voor grondgebonden agrarische 
bedrijven in multifunctionele gebieden voor de ruimtelijke inpassing van het bouwblok. 

Interacties met andere beleidsthema’s
• Water: faciliteren landbouwfunctie;
• Water: relatie tussen grondgebruikers en oppervlaktewaterkwaliteit;
• Water: (te) nat, speelt rond natuurgebieden (randzone, beekdalen);
• Water: waterkwaliteit en internationale doelen waterkwaliteit;
• Natuur: verschillende eisen ten aanzien van water;
• Natuur: buiten natuurgebieden neemt biodiversiteit sterk af;
• Vrijetijdseconomie: afwegingskader nodig want beide sectoren vragen ruimte;
• Vrijetijdseconomie: op kleine schaal kansen voor nevenfuncties;
• Landschap/vrijetijdseconomie/kernkwaliteiten: beheerder landschap, maar spanning als 

gevolg van toenemende industrialisatie landbouw;
• Economie: innovatie groene economie/kringlooplandbouw;
• Plattelandseconomie: VAB beleid (economie);
• Energielandschappen: kansen en opgaven maar ook strijdige belangen vanwege ruimtebeslag;
• Bodem: verslechtering bodemkwaliteit (vermindering organische stofgehalten);
• Milieu: mestproblematiek (derogatie fosfaat);
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• Milieu: strengere eisen gewasbeschermingsmiddelen;
• Dierenwelzijn: Wet Dieren;
• Uitwerking AMvB’s in nieuwe omgevingswet (fijnstof, zoönosen, … );
• EU en EZ: van landbouwbeleid naar voedselbeleid;
• Opkomst korte ketens.

2.2.10 Robuuste natuur en natuurnetwerk

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
Natuurbeleid omvat bestaande natuurkwaliteiten (af te meten in biodiversiteit) en te ontwik-
kelen natuur. We streven naar beleefbare natuur met variatie in en tussen levensgemeen-
schappen, gericht op de voor Drenthe kenmerkende natuur. Het behouden en versterken van 
de biodiversiteit in Drenthe is van provinciaal belang en werkt door in meerdere beleidsvelden. 
Om de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit duurzaam te verbeteren, streven we naar een 
robuust natuurnetwerk dat de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. Onze inzet is 
gericht op:
• Vergroten natuurgebieden;
• Verbinden natuurgebieden;
• Verbeteren van milieucondities.

We versterken de samenhang tussen de gebieden door waar mogelijk gebruik te maken van 
bestaande landschapsstructuren en de beekdalen. Ten aanzien van de biodiversiteit is het 
instrument soortenbeleid, wat betreft het natuurnetwerk wordt gewerkt aan de realisatie van 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Natuur binnen het NNN beschouwen we als een 
kern kwaliteit.

Ontwikkelingen
Biodiversiteit buiten natuurgebieden neemt sterk af.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
• De Natuurvisie 2040 ‘Gastvrije natuur’ die op 2 juli 2014 is vastgesteld. Het ruimtelijk beleid 

uit de natuurvisie wordt overgenomen in de omgevingsvisie. In deze natuurvisie is robuuste 
en vitale natuur uitgewerkt in instandhouding en versterking van biodiversiteit, zelfredzaam-
heid van de natuur en dat natuur ruimte biedt voor menselijke activiteiten. Daarin zijn drie 
nieuwe elementen aan het natuurbeleid toegevoegd: aandacht voor natuur buiten de grotere 
natuurgebieden, economie en natuur verbinden en kijken hoe de samenhang in gebieden 
verbeterd kan worden. De natuur in Drenthe draagt bij, zodat andere sectoren profiteren van 
de natuur en de natuur profiteert van andere sectoren;

• Het Natuurpact is tussen het ministerie van Economische Zaken en de provincies overeenge-
komen. De Wet Natuurbescherming is per 1 januari 2017 van kracht geworden;

• Natuur buiten NNN levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en is van 
invloed op de kwaliteit binnen NNN. Het natuurnetwerk buiten het NNN wordt mede 
behouden en versterkt via de doelstellingen van andere beleidsterreinen zoals landbouw 
(Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) en water (KaderRichtlijn Water) en via gericht onder-
houd en beheer van landschapselementen als houtsingels en wegbermen;

• De realisatiestrategie voor natuur halen we uit de omgevingsvisie en er wordt een koppe-
ling gelegd met de uitvoeringsprogramma’s Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en 
Programma Natuurlijk Platteland.
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Interactie met ander beleid
• Landbouwbeleid, agrarische bedrijfsvoering;
• Agrarisch natuurbeheer;
• Bodem;
• Aardkundige waarden;
• Kwaliteit van landschapselementen;
• Landgoederen / bos met wonen;
• Watersysteem (beekdalen);
• Milieu (uitstoot, vermesting en verzuring);
• Vrijetijdseconomie;
• Energie;
• Mobiliteit;
• Cultuur/archeologie.

2.2.11 Robuust en klimaatbestendig watersysteem

Huidig beleid omgevingsvisie 2014
In het ruimtelijk beleid is het watersysteem een van de ordenende principes. Dit betekent dat bij 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt uitgegaan van de eigenschappen en potenties van het water-
systeem.

De omgevingsvisie 2014 zet in op een robuust watersysteem dat zodanig is ingericht dat de 
risico’s op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt 
blijven. 
Onder extreme omstandigheden, die mede als gevolg van klimaatverandering kunnen optreden, 
moet het watersysteem deze zo goed mogelijk op kunnen vangen. Daarvoor dient de natuurlijke 
veerkracht te worden gehandhaafd of te worden hersteld. ‘Kapitaalintensieve functies’ in de 
beekdalen worden zoveel mogelijk geweerd, om voldoende ruimte voor water te behouden.
Het te veel aan water wordt opgevangen in daarvoor aangewezen waterbergingsgebieden.
Onder normale omstandigheden wordt het waterbeheer afgestemd op de aanwezige functies. 
Daarbij geldt dat de natuur in het Natuurnetwerk Nederland niet negatief beïnvloed mag 
worden door het waterbeheer daarbuiten, en omgekeerd dat waterbeheer gericht op de natuur 
niet mag leiden tot vernatting van de omliggende landbouw. Het beleid richt zich op een goede 
kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op de normen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de 
bereiding van drinkwater.

Met het grondwaterbeleid wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke voorraad grondwater 
van een goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur. De benutting van het grondwater 
voor drinkwater, natuur, waterregulatie en het leveren van koude en warmte, mag het gebruik 
later en door anderen niet onmogelijk maken. De kwaliteit van het grondwater moet dusdanig 
zijn, dat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt zijn voor de bereiding van 
drinkwater.
Vanwege onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het grondwater voor drinkwater-
bereiding, voeren we bovenop het generieke beleid voor de bescherming van het grondwater, 
aanvullend provinciaal beleid. Het ruimtelijk beslag van de grondwaterwaterbeschermings-
gebieden is in de omgevingsvisie vastgelegd.
De vaarwegen moeten onder normale omstandigheden veilig en zonder problemen bevaren 
kunnen worden. Hiervoor is het ‘Beheerplan voor de scheepvaartkanalen’ van kracht. 
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Ontwikkelingen

Inspelen op gevolgen klimaatverandering
Klimaatverandering leidt tot natte(re) en droge(re) perioden en een toename van extreme 
omstandigheden in korte tijd. Dit vraagt om ruimte in het watersysteem om het te veel aan 
water op te vangen en om een bijdrage van het watersysteem aan zoetwatervoorziening in 
droge perioden. De klimaatverandering heeft ook invloed op de waterkwaliteit door verande-
rend neerslagpatroon en door opwarming (grotere kans op algenbloei, botulisme). In warme 
perioden kan de hittestress in de steden toenemen. Met klimaatadaptieve maatregelen kan 
worden voorzien in de toenemende behoefte aan verkoeling voor mens en (huis)dier. Dergelijke 
maatregelen kunnen tevens bijdragen aan kwaliteitsverbeteringen in de stad.

Toenemend drinkwatergebruik
De verwachting is dat het drinkwatergebruik in de komende decennia zal toenemen. Dit vraagt 
om aanvullend beleid.

Relatie grondgebruik, bodem en waterkwaliteit
Het grondgebruik en de bodemkwaliteit hebben invloed op grond- en oppervlaktewater. Zo 
staat de kwaliteit onder druk door onder andere de bollenteelt, de glastuinbouw, medicijnresten 
in gezuiverd rioolwater en de nalevering van het gebruik van mest en gewasbeschermings-
middelen in de landbouw.

Wijzigingen in de omgevingsvisie
• In de omgevingsvisie zal meer aandacht worden gegeven aan klimaatadaptatie in de stad. Als 

gevolg van klimaatverandering zullen zich extremere weersomstandigheden voor doen. In 
stedelijke gebieden zal hittestress toenemen waardoor meer behoefte ontstaat aan afkoeling 
voor mens en (huis)dier;

• Ook zullen normen voor het stedelijke gebied worden geïntroduceerd, gericht op het voorkomen 
van wateroverlast. Deze normen vragen om adequate maatregelen in en rondom de stad;

• Opnemen van aanvullende strategische grondwatervoorraden als uit te werken beleids-
concept. Bij de vaststelling van de structuurvisie voor de ondergrond van het Rijk hebben de 
provincies toegezegd om een duurzame drinkwatervoorziening, ook bij een sterke groei van 
de vraag naar drinkwater, veilig te stellen.

Interactie met andere beleidsthema’s
• Natuur heeft belang bij een optimaal watersysteem en bestrijding van verdroging. In de 

overgang met landbouw treden knelpunten op; 
• Landbouw heeft belang bij een optimale zoetwatervoorziening. In de overgang met (natte) 

natuur treden knelpunten op;
• Wonen/economische activiteiten zijn uitgesloten op bepaalde locaties (grondwater-bescher-

mingsgebieden en beekdalen); 
• Wonen/Vrijetijdseconomie (aandachtspunten zijn de kans op plagen en muggen en de 

toegankelijkheid van de natuurgebieden. Dit speelt met name op projectniveau);
• Drinkwaterwinning heeft relaties met natuur, landbouw en energie: functiecombinaties in 

gebieden met een strategische grondwatervoorraad;
• Klimaatadaptatie in de steden heeft een relatie met stedelijke ontwikkeling en aantrekkelijke 

binnensteden;
• (Grond)waterkwantiteit en -kwaliteit heeft relatie met bodemkwaliteit (verhogen organische 

stof gehalte onder andere ten behoeve van zoetwatervoorziening), natuur (hydrologische 
condities of verdroging), landbouw (mest- en gewasbeschermingsmiddelen).
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3 Van koersdocument naar ontwerp-
omgevingsvisie

3.1 Naar een integrale omgevingsvisie

We gaan deze inventarisatie van beleid, de keuzes over bijstelling (actualisaties) en beschrij-
ving van nieuwe elementen (bouwstenen) in het voorliggende koersdocument, vertalen in een 
integraal ontwerp van de revisie omgevingsvisie. 

De omgevingsvisie heeft betrekking op veel beleidsterreinen, die ieder hun eigen benaderings-
wijze en begrippenkader hebben. In de volgende fase van de revisie gaan we samenhang in de 
afzonderlijke beleidsterreinen aanbrengen. Dit is ook een belangrijk doel van de Omgevingswet. 
We zien de provinciale omgevingsvisie als instrument voor samenhang tussen de provinciale 
ambities, het bieden van een afwegingskader van provinciale belangen, en de basis voor een 
juridisch kader en legt dat ruimtelijk vast (zie ook paragraaf 3.2). 

Het is onze ambitie om de gereviseerde omgevingsvisie opgavegericht, gebiedsgericht, samen-
hangend en inspirerend te laten zijn. Het geheel zal resulteren in integrale gebiedsgerichte 
(ontwerp)opgaven met accenten in de opgaven en inspirerende kaders vanuit ruimtelijke 
 identiteit en kwaliteit. Door een vertaling van opgaven naar gebieden ontstaat een gebieds-
gerichte samenhang, hierbij maken we gebruik van de verbindende regels uit de startnotitie. 
De verbinding met de lokale identiteit draagt zorg voor gebiedseigen oplossingen. Hierdoor 
ontstaat een opgavegerichte omgevingsvisie met minder belemmeringen en meer inspiratie.

In de revisie omgevingsvisie wordt dit onder andere vertaald in een nieuwe visiekaart. Deze 
kaart zal in hoofdzaak uit een laag met (gebiedsgerichte) opgaven en een inspiratiekader bestaan. 
Deze kaart geeft kaders/richting voor afwegingen, zorgt voor verbindingen over grenzen heen 
en geeft richting voor de uitwerking van opgaven op lokaal schaalniveau.

In deze tweede fase worden stakeholders betrokken bij deze integratieslag. Verder worden 
bijeenkomsten over de afzonderlijke onderwerpen gehouden waarvoor instanties en personen 
op deskundigheid worden benaderd om input te geven op uitwerkingen. Dit leidt tot een 
ontwerp-Omgevingsvisie waarin het formele traject van inspraak volgt (brede consultatie). De 
ontwerp-Omgevingsvisie en het MER worden gelijktijdig ter inzage gelegd door Gedeputeerde 
Staten. Conform de planning in de startnotitie leggen we het ontwerp begin 2018 ter inzage. 
Uiteindelijk zal de definitieve omgevingsvisie ter vaststelling aan Provinciale Staten worden 
voorgelegd.

3.2 Ingrediënten 

Om te komen tot een integrale omgevingsvisie hebben we in de eerste fase een aantal ingredi-
enten verzameld:

Verbindende regels
Om te komen tot integrale oplossingen voor sectorale belangen en thematische uitwerkingen 
gebruiken we verbindende regels. Als vertrekpunt zijn hiervoor in de startnotitie de volgende 
vier ‘vuistregels’ benoemd: 
• robuust (watersystemen, natuurnetwerk, sterke steden, vitaal platteland);
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• rijk (gericht op kwaliteiten in landschappen, steden en dorpen en sociale samenhang);
• toekomstgericht (duurzaam, innovatief, klimaatproof, circulair handelen);
• identiteit (gericht op DNA van Drenthe).

Bij de vertaling van opgaven naar gebieden gebruiken we de verbindende regels als leidraad voor 
prioritering en afweging tussen verschillende ruimteclaims.

Oogst Revisie op Reis
Tijdens de revisie op reis is inspiratie geleverd en zijn kansen benoemd die bijdragen aan het 
vinden van oplossingen voor de Drentse opgaven (zie bijlage 2). We gaan deze input benutten 
bij het maken van een samenhangende omgevingsvisie in het vervolgproces.

Overkoepelende opgaven
Uit de bouwstenen, actualisaties en agenda’s revisie op reis komen een aantal overkoepelende 
vraagstukken die gebieds- en/of sectoroverstijgend zijn en gaan over:
• Klimaatadapatie;
• Economische structuur;
• Netwerk van steden en dorpen.

Verbindend landschap
Het landschap is voortdurend in ontwikkeling en past zich aan bij de maatschappelijke behoefte 
waarmee ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het landschap is zowel de spiegel en de 
echo van onze collectieve geschiedenis als het canvas waarop de toekomstige ontwikkelingen 
zullen worden geschilderd. In het landschap van de toekomst gaat nog al wat veranderen, denk 
onder andere aan duurzaamheidstransities. De vraag is niet alleen hoe het landschap in de 
toekomst veranderd, maar ook of we die veranderingen willen begeleiden en vormgeven. De 
basis om hier als provincie aan te werken ligt in de omgevingsvisie. De ruimtelijke kwaliteit van 
Drenthe kan inspiratie bieden voor oplossingen. Dit vraagt een ontwerpende aanpak van het 
verbindend landschap.

Het advies ‘Verbindend Landschap’ van de Raad voor de leefomgeving & infrastructuur (Rli) 
bevat waardevolle aanbevelingen aan overheden. Hoofdaanbeveling is: ‘stel het landschap 
centraal bij de ruimtelijke vormgeving van duurzaamheidstransities en verbind daarmee de 
samenleving met de transities én met de kwaliteit van het veranderend landschap’.

Deze benadering is een denk- en werkproces waarin verschillende oplossingen in beeld worden 
gebracht (bijvoorbeeld in schetsen, maquettes of 3D-animaties). De combinatie van analyse, 
verbeelding en synthese en de betrokkenheid van verschillende partijen helpen daarbij. Niet 
alleen om afzonderlijke sectorale belangen als bouwstenen met elkaar te combineren, maar ook 
om integrale oplossingen te vinden door nieuwe verbanden te leggen. We willen deze benade-
ringswijze van de opgaven een plek geven in de omgevingsvisie.

3.3 Functies van de omgevingsvisie

Bij de verdere uitwerking van de inhoud voor de revisie focussen wij op drie functies van de 
omgevingsvisie:
• het vastleggen van de provinciale ambities;
• het definiëren van een afwegingskader met provinciale belangen als basis om te reageren op 

ontwikkelingen / initiatieven vanuit de samenleving en;
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• het formuleren van een juridisch kader om te kunnen sturen wanneer provinciale belangen in 
het geding zijn.

Provinciale ambities
De provinciale ambities zijn vastgelegd in de huidige omgevingsvisie. Vanuit deze basis vindt 
de revisie plaats en het formuleren van nieuw beleid vanuit de drie bouwstenen (energieland-
schappen, sterke steden en vrijetijdseconomie). Het handelen van de provincie is erop gericht 
deze beleidsdoelen en bijbehorende provinciale belangen vanuit een integrale benadering te 
realiseren.

Afwegingskader
Binnen de participatieve samenleving duiken regelmatig vraagstukken, ideeën of initiatieven op. 
Daar waar dit de provinciale belangen of bestuurlijke ambities raakt, is het zaak om vanuit de 
provincie te bepalen hoe hier mee om te gaan. Dit willen we doen op basis van een op te stellen 
integraal afwegingskader.

Juridisch kader
Wanneer ontwikkelingen, initiatieven of activiteiten indruisen tegen de provinciale belangen is 
het zaak om in te grijpen en bij te sturen vanuit de provinciale verantwoordelijkheid. Door in de 
omgevingsvisie helder de provinciale belangen te formuleren is de basis gelegd voor  juridische 
doorvertaling via de provinciale verordening naar gemeenten, waterschappen, bedrijven en 
burgers. Binnen de Drentse aanpak wordt in een vroegtijdig stadium in overleg met betrokken 
partijen afgestemd over de te volgen aanpak. We sturen hierin meer op beleid, dan juridische 
regels. Dit werkt in de praktijk naar grote tevredenheid. Tegelijkertijd is het zaak om wel een 
stok achter de deur te hebben wanneer de Drentse aanpak niet tot een oplossing leidt die past 
bij de provinciale belangen.

3.4 Uitvoeren Milieueffectonderzoek

Voor het volwaardig meenemen van milieuaspecten bij het besluit over de revisie omgevings-
visie is een milieueffectrapport (MER) nodig. Als eerste stap in de procedure om naar een MER 
te komen is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD vormt de 
onderzoeksagenda en beschrijft de aanpak voor het MER. De NRD heeft ter inzage gelegen van 
26 april tot en met 6 juni 2017. De inspraakreacties op de NRD en het advies van de Commissie 
voor de milieueffectrapportage over de NRD zijn voorzien van een conclusie over de wijze 
waarop deze moeten worden verwerkt in het MER. De NRD en de adviezen en conclusie 
worden ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

Op basis van het vastgestelde koersdocument zal door Gedeputeerde Staten een ontwerp-
Omgevingsvisie worden voorbereid. Tegelijkertijd wordt het MER opgesteld, zodat realistische 
keuzealternatieven en de mogelijk effecten daarvan op de leefomgeving vroegtijdig in beeld zijn 
en een volwaardige rol kunnen spelen in de planvorming voor de revisie. In het MER worden 
integrale alternatieven samengesteld. Voor de ontwikkeling van de integrale alternatieven in 
het MER gaan we gebruik maken van de ‘verbindende regels’. De alternatieven worden in 
het onderzoek onderling vergeleken en afgezet tegen de referentiesituatie (een ‘nulalternatief’ 
waarbij externe ontwikkelingen doorgaan en het huidige beleid zou worden gecontinueerd tot 
2030). De vergelijking toont de effecten (kansen en dilemma’s) die het gevolg zijn van bepaalde 
strategische beleidskeuzes. 
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De informatie uit het MER wordt gebruikt om een zorgvuldige afweging te maken tussen 
verschillende belangen en doelen voor de Drentse leefomgeving en handelingsperspectieven 
(sturingsmogelijkheden) voor de provincie Drenthe. Daarmee wordt het MER benut om inzicht 
te krijgen in de effecten van samenhangende beleidskeuzes.
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 Bijlagen
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1 Revisie op Reis:  
reisschema

Datum Thema Sectoren Locatie

13 t/m 16 maart ‘Boer zoekt…’ Landbouw, natuur, bodem, 
landschap, water

Proefboerderij ‘t Kompas in 
Valthermond

5 t/m 11 april ‘Back to the future’ Sterke steden, bereikbaarheid, 
wonen, energie, economie

Rijksluchtvaartschool in Eelde

29 mei t/m 31 mei ‘Dit wordt het nieuws’ Vrijetijdseconomie, cultuur en 
ruimtelijke kwaliteit

Vakantiepark De Noordster in 
Dwingeloo
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2 Revisie op Reis:  
agenda per week

Agenda Valthermond

1. Opgave Klimaatadaptatie

Ontwikkelingen Naast natte(re) en droge(re) perioden gaat het om de mogelijkheden om 
de toename van extreme omstandigheden in het systeem op te kunnen 
vangen.

Aantasting waterkwaliteit door veranderend neerslagpatroon.

Toename van hittestress in de steden.

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid  ‘klimaat inclusieve inrichting’ van de beekdalen 

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Kansen in stedelijke gebieden meenemen.

Kans Natte natuur

Beleving overgangen tussen landschapstypen vergroten en benutten

Nieuwe functies zoals nieuwe teelten en zonnepanelen (energie)

Klimaatadaptatie als kwaliteitsverbetering in de stad

Bodem gebruiken als (tijdelijke) buffer voor water door opslagcapaciteit 
te vergroten, dmv verhoging organisch stofgehalte

2. Opgave Bescherming Drentse watervoorraad (blauw goud)

Ontwikkelingen Toename van drinkwatergebruik in de komende decennia. 

Ruimtegebruik en bodemkwaliteit hebben invloed op de grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit.

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater staat onder druk (bollenteelt, 
glastuinbouw, medicijnresten, nalevering van verontreinigingen door 
mestgebruik in afgelopen decennia etc.)

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Schoon water heeft een lange termijn strategie die gericht is op het 
ruimtelijk beschermen van bestaande reservering voor drinkwaterwin-
ning. Kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater is geregeld door 
de kaderrichtlijn water.

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Het maken van nieuwe ruimtelijke strategische reserveringen gekoppeld 
aan functies en bodemkwaliteit.

Kans Water als grondstof voor bedrijvigheid / economische activiteiten.

3. Opgave Waardering Drentse landschap

Ontwikkelingen Vervlakking en verlies uniciteit door rationalisering
(landschapsbeheer, gebouwde omgeving, landbouw, beeldkwaliteit, etc.)

Toename waardering van landschapskwaliteit: identiteit, beleving en 
trots.

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Landschap is een gedecentraliseerde rijkstaak:
Landschap en natuur als kernkwaliteit en natuurbeleid (NNN) met reali-
satiestrategie (programma natuurlijk platteland)

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Landschap als inspiratiebron en verbindend principe voor nieuwe 
ontwikkelingen.
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Agenda Valthermond

Landschap sturend of volgend?

Kans Regionale landschapsagenda voor toevoegen landschapskwaliteit

Landschap als drager voor energie opgaven

Randvoorwaarde van vrijetijdseconomie

Landschap is verbindend element tussen natuurgebieden en kans voor 
biodiversiteit buiten NNN

Versterken sociale cohesie door collectief beheer. Bijvoorbeeld in 
‘buurmarkes’.

Landschap als ‘Drents vestigingsklimaat’ om concurrentiekracht te 
versterken. 

Stadslandschappen benutten voor concentratie van functies: wonen, 
werken en bovenlokale voorzieningen.

Nieuwe opgaven kunnen leiden tot een nieuwe landschappelijk laag 
geïnspireerd op bestaande kwaliteiten. 

Verbinding met vergroening landbouw

“Tussen natuurgebieden ligt landschap”

4. Opgave Vergroten biodiversiteit

Ontwikkelingen Biodiversiteit buiten natuurgebieden neemt sterk af

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Beleid nationaal netwerk natuur (NNN)

Soortenbeleid

akkerrand- en weidevogelbeheer

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Maken van robuust ecosysteem om biodiversiteit te verbeteren

Kans Goede bodemkwaliteit draagt bij aan verbetering van de biodiversiteit

Verweving met landbouw (natuurinclusieve landbouw)

Verweving met stedelijke omgeving

5. Opgave Economie van het buitengebied

Ontwikkelingen Kaders van Brussel en Den Haag: grondgebondenheid veeteelt, stikstof, 
fosfaat en bestrijdingsmiddelen.

Forse toename vrijkomende agrarische bebouwing als gevolg van 
stoppers.

Schaalvergroting in de landbouw voor voedselproductie op de wereld-
markt

schaarste aan landbouwgrond

Sluiten van lokale kringlopen en verduurzaming

Landbouw als grondstoffenleverancier voor o.a. groene chemie

Spanning tussen maatschappelijk gewenst en gedrag consument

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Functiekaart landbouw, natuur en verweving

Vergunningverlening NB wet
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Agenda Valthermond

Bouwblok <2 hectare + inpassing

Regeling vrijkomende agrarische bebouwing

Ruimte-voor-ruimte regeling

Aanleg van snel internet in het buitengebied

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Investeringsagenda landbouw (inspireren, stimuleren, activeren)

Cottage economy; economie van het platteland naast landbouw.

Kans Relatie landbouw en ondergrond: teelt volgt bodem.

Natuurinclusieve landbouw

Energie als businesscase

Ruimte voor ondernemerschap

“people, planet, profit in balans”

6. Opgave Integrale aanpak ten behoeve van robuuste ontwikkeling

Ontwikkelingen Klimaatverandering

Maatwerk landbouw o.a. pilot veenoxidatie

Bodemkwaliteit neemt af en daarmee ook bodemvruchtbaarheid

Meer aandacht voor lokale ketens, productie - consumptie

Ingrepen in de ondergrond (mijnbouw) hebben consequenties voor 
bodem en bovengrond 

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Functiekaart met landbouw, natuur en verweving.

Bodemvisie

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Gewenst landgebruik sturen voor ondergrond en water of andersom: 
abiotische factoren leidend voor landgebruik. 
Vinden van een balans tussen maakbaar en adaptief.

Kans Gebiedsgerichte aanpak met ruimte voor maatwerk binnen heldere 
kaders en zorgvuldige belangenafweging.

Precisie landbouw

Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ten behoeve van o.a. 
bodemkwaliteit, korte ketens en efficiency.

Gezonde leefomgeving zorgt voor een gezonde samenleving

Van kunstmest naar organische stof, nutriëntenkringlopen sluiten

Omgevingsvisie: ontwikkelingen op hoofdlijnen

Geothermie is een kans (wel aandacht voor de milieuconsequenties)

“Ga uit van de kracht van de bodem, niet van de maakbaarheid”

“Kennisuitwisseling leidt tot innovatiekracht”
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Agenda Eelde

1. Opgave Gebruik Drents DNA als de economische kracht 

Ontwikkelingen Grote vernieuwingen op gebieden als Energie, Circulaire economie, 
agrarische sector (gezonde voeding, schaalverandering), chemie 
(biobased) en werkgelegenheid (maakindustrie) hebben gevolgen voor 
landschap, leefbaarheid en werkgelegenheid. 

Drentse vrijetijdseconomie onder druk

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Economische koers
Rode Loper (faciliterend beleid) 
Stimuleringsregelingen (instrumentarium)

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) DNA van Drenthe benutten voor het rode loper profiel (‘bidbook 
Drenthe’)

Cottage-economie (niet-agrarische bedrijvigheid op het platteland) 
(basisvoorwaarden: rust/ruimte, lage vastgoedprijs en breedband)

Vernieuwing en innovatiekracht vrijetijdseconomie stimuleren

Kans Drentse kwaliteiten als basis voor economische ontwikkeling, innovatie 
en vestigingsklimaat

Energietransitie is economische kans (investeringen in besparen en 
opwekken)

Ketenbenadering (energie/ grondstoffen/ circulair)

Gezondheid

Uitbouwen innovatieve agrarische sector (energie, biobased, gezondheid, 
precisielandbouw, groene circulaire economie)

Innovatie zit in aanwezige economische toppers (Dacom, Catawiki, 
Astron/Lofar, Fokker Hoogeveen, etc)

Vrijetijdseconomie koppelen aan het DNA van Drenthe (beleving ruimte-
lijke kwaliteit, cultuur én steden)

Krachtig verbinden van de kleinschaligheid

“Emancipatie van de periferie” (rijksbouwmeester): de relatieve leegte 
van de periferie van nederland geeft ruimte aan innovatie (thema’s zijn 
verduurzaming voedselproductie en energietransitie) 

2. Opgave Mobiliteit

Ontwikkelingen Veranderende vervoersbehoeften met andere systemen (bijv. voor 
zelfrijden is 5G nodig)

Nieuwe brandstoffen (elektrificatie, groen gas en waterstof)

Doorontwikkeling logistiek leidt tot nieuwe multimodale knopen (keten-
knooppunten)

Bereikbaarheid is onderdeel leefbaarheid

Digitale bereikbaarheid (breedband) vervangt bepaalde voorzieningen.

Regionale verbanden vormgeven

Scharnierfunctie van Meppel (Zwolle), Assen (Groningen)

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid PVVP met hoofdinfrastructuur (snel OV en doorstroming)

Stimuleren fiets (beter benutten, programma op fietse)
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Agenda Eelde

Breedband Drenthe

Omslag energiegebruik (2050 co2 neutraal)

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Inspelen op nieuwe vervoersystemen, doorontwikkeling logistiek 
(goederen en personen)

Aandacht voor de ‘haarvaten’ van het systeem (verbinding provinciale en 
gemeentelijke systeem)

Basisnet met knooppunten OV als richtinggevend voor het lokale 
netwerk

Kans Mobiliteit is ook beleving (recreatie/vrijetijds economie)

Auto als accu voor het huis

3. Opgave Schaarste van ruimte voor energietransitie

Ontwikkelingen Van fossiel naar hernieuwbaar is ook van centraal naar decentrale 
opwekking.

Besparing is een onderdeel van de energieopgave

Energietransitie betreft opwekking, opslag en distributie

Maatschappelijk debat over inpassing grootschalige energieproductie 
(zon en wind)

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Zonneladder

Nul op de meter
Zoekgebied windenergie (IPO, 285½)
2050 CO2 neutraal 

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Afwegingskader ruimtevraag energieopwekking irt kernkwaliteiten.

Energieopwekking koppelen aan lokaal draagvlak.

Functie- en grondgebruikscombinaties

Kans Lokale opwekking, lokale voordelen: sociale cohesie (energie-naober-
schap, lokale energiecoöperatie).

Opslag duurzame opgewekte energie (wateraccu, luchtdruk in zoutkoe-
pels).

Hergebruik van de gasinfrastructuur.

“Wonen op de vulkaan” 
(benutten kansen geothermie in Emmen en Assen)

“Energietransitie is ook werk” (€ 10.000.000.000 voor alle woningen 
Drenthe A+ Label)

4. Opgave De stad als attractie: Alles onder handbereik

Ontwikkelingen Klimaatadaptatie in de stad

Binnenstedelijke transformatie:
van winkelhart naar levendig, lenig, aantrekkelijk centrum.

Binnensteden en uitleggebieden zijn communicerende vaten

Maatwerk voor elke Drentse stad: identiteit, karakter, oriëntatie, 
ommeland, opgave en oplossing

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Retailagenda
Binnenstadfonds
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Agenda Eelde

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Bouwsteen sterke steden (opgaven en kansen HEMA-steden)

Kansen Koppeling Vrijetijdseconomie

De brink van straks is een compleet andere invulling dan het centrum 
van nu..

5. Opgave Kwaliteit van het woonmilieu 

Ontwikkelingen Regionale verschillen in demografische ontwikkeling (ontgroening en 
vergrijzing, huishoudenvorming). 

Krimp en leefbaarheid

Mismatch kwantitatief – kwalitatief op woningmarkt (aansluiting vraag 
en aanbod).

Trek naar de stad(scentra).

Overaanbod in plancapaciteit.

Lange termijn strategie:

Bestaande beleid Verdeling planologische ruimte in regionale woonvisies.
Wettelijke rol toezicht huisvesting statushouders.

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Visie op kwaliteit van woningen en woonmilieus.

Kansen Woning als energieproducent.

Investeer daar waar toekomstwaarde is.

Woonbeleid is een afgeleide van economie, ruimte (kernkwaliteiten), 
mobiliteit en energie.

Bestaande woningvoorraad energieneutraal maken.

6. Opgave Omgevingsvisie verbindt over grenzen heen

Kijk naar Drentse opgaven vanuit een breder perspectief: onderdeel van 
Noord Nederland.

Wateropgave en woningmarkt houden zich niet aan bestuurlijke grenzen.

Benut de kansen op andere schaalniveaus; ‘geleende schaal’.

Omgevingswet leidt tot nieuwe verhoudingen tussen overheden onder-
ling en tussen overheid en maatschappij.
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Agenda Dwingeloo

1. Opgave Gebruik de Drentse ruimtelijke kwaliteit als inspiratie voor nieuw ontwik-
kelingen 

Ontwikkelingen Landschappelijk bepalende zaken krijgen nu niet de bescherming die ze 
verdienen, maar zijn wel van belang voor de samenhang.

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Helder randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit in kernkwaliteiten.

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Het ontsluiten van de kennis over ruimtelijke kwaliteit als inspiratie voor 
initiatieven

Het aanbrengen van samenhang tussen de kernkwaliteiten.

Uitgangspunt van de kwaliteit is de identiteit van het Drentse Landschap

Kans Kennis

Samenhang

Herkenbare identiteit leidt tot draagvlak

Van belemmering naar inspiratie

Drentse identiteit koppelen aan aanpak

De Drentse landschappen eindigen niet bij de grens van de provincie

2. Opgave Benut cultuur als inspiratie in ruimtelijke ontwikkelingen en als toeristi-
sche trekker voor vrijetijdseconomie

Ontwikkelingen Cultuur is een bepalend element in de beleving van een gebied. In 
toenemende mate is cultuur (zowel historie als heden) bepalend voor 
identiteit.

Cultuur kan een betere sociale binding bewerkstelligen

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Cultuurbeleid: cultuurhistorie, archeologie, aardkundige waarden en 
werelderfgoed

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Ruimtelijke component van cultuur ontwikkelen

Cultuur inzetten als Placemaker

Kans Cultuur geeft identiteit aan locatie / gebied

Verbinding tussen cultuur en toerisme

Verborgen rijkdom zichtbaar/beleefbaar maken (maar wel verborgen, 
spannend houden)

3. Opgave Toegankelijkheid van natuur verbeteren voor beleven en benutten in het 
kader van de vrijetijdseconomie

Ontwikkelingen In toenemende mate het actief bezig zijn in een beleefbare groene 
omgeving.

Mindfullness,(rust) of avontuurlijk (uitdagend) recreëren

Gezondheid door natuurbeleving

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Beleven en benutten

Natuur als Kernkwaliteit

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Balans vinden tussen ruimte bieden en biodiversiteit verbeteren.
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Natuur als asset 

Kans Beleven is randvoorwaarde voor beschermen

Samenwerking van natuur- terreinbeheerders en vrijetijdssector

Verborgen rijkdom zichtbaar/beleefbaar maken (maar wel verborgen, 
spannend houden)

Natuurbeleving als kans

Recreatieondernemer laten samenwerken met andere terreinbeheerders, 
gezamenlijke belangen

Zoek praktische oplossingen in plaats van strakke regels

Thema’s – kwaliteiten – doelgroepen verbinden

4. Opgave Verbeteren van de vitaliteit van verblijfsrecreatie en behoefte aan extra 
dagattracties

Ontwikkelingen Analyse VTE, kwaliteitsanalyse verblijfsrecreatie

gemis dagrecreatie / grote dagattractie

Recreatie heeft een positief effect op de werkgelegenheid en de 
leefbaarheid

Kwaliteit van de verblijfsrecreatie inDrenthe staat onder druk.

Lange termijn strategie:

Bestaand beleid Rode loper (economisch beleid)

We zetten in het benutten en vermarkten van onze unique selling 
propositions 

Ruimte bieden aan grootschalige voorzieningen en evenementen

Bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving versterken en 
vernieuwen

Streven naar vergroten van het aanbod aan dagrecreatieve voorzie-
ningen

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Glasvezel is randvoorwaarde voor verblijfsrecreatie

Rol provincie is faciliteren, niet initiëren

Kansen VTE geeft werkgelegenheid

Dagattractie vanuit het Drentse verhaal

Focus op je doelgroep – waar ga je voor?
(zelf als die doelgroep wat oubollig is)

Formuleren van een gezamenlijke ambitie door de recreatieondernemers

Transformatie van recreatieparken gaat hand in hand met handhaven en 
saneren

5. Opgave (geen ogv) Samenhang in promotie en marketing van Drenthe

Ontwikkelingen Versnippering van de provincie en de sector in marketing

Concurrentie met andere gebiedsdelen

Bezoeker komt niet naar één locatie maar ontdekt een heel gebied 
(regio/provincie/landsdeel)

De Homo Ludens zoekt op eenvoudige manier overzicht over zijn keuzes 
voor vrijetijdsbesteding, internet is hierbij het platform
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Agenda Dwingeloo

Lange termijn strategie:

Bestaande beleid Marketing Drenthe

Programma Vrijetijdseconomie

Inspiratie voor nieuw beleid (revisie) Op een plaats samenbrengen wat er te beleven valt in Drenthe. In één 
site en app

Samenhang in infra, verblijfsrecreatie, kaarten (informatievoorziening), 
promotie en coördinatie.

Kansen Samenwerking over gebiedsgrenzen

Gecombineerd aanbod geeft aanleiding tot arrangementen

Denken vanuit je gast: wie wil je bereiken 

6. Bijvangst Bereikbaarheid (fysiek) en internet (glasvezel) noodzaak voor goede 
recreatie

Recreatie mee laten werken aan een vitaal platteland

Transformatieopgave in het buitengebied is gebaat bij experimenteer-
ruimte en tijdelijkheid (relatie VAB’s/economie van het buitengebied)

Drenthe is rust ruimte groen en kleine steden

Citaat Kan je trots zijn op je bescheidenheid

Het is een voorrecht te wonen waar anderen op vakantie komen
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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding voor de Revisie Omgevingsvisie  

 

In 2010 heeft de provincie Drenthe een integrale Omgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is destijds in een 

interactief proces met partners tot stand gekomen. In 2014 is de Omgevingsvisie beleidsarm geactualiseerd. 

De Omgevingsvisie Drenthe is een samenhangende visie en omschrijft de koers voor de ruimtelijk-

economische ontwikkeling van Drenthe. De Omgevingsvisie omvat de provinciale structuurvisie (Wro), het 

provinciaal milieubeleidsplan (Wm), het regionaal waterplan (Ww) en het Provinciaal Verkeers- en 

Vervoersplan (Pvv). 

 

In de afgelopen jaren zijn veel beleidsvelden van nieuw beleid voorzien. Ook werkt de provincie Drenthe aan 

uitwerking van enkele specifieke thema’s uit het huidige collegeakkoord ‘Dynamisch en Ondernemend’
1
. Het 

gaat hier met name om de thema’s ‘Energielandschappen‘, ’Sterke Steden‘ en Vrijetijdseconomie’. Bij deze 

drie thema’s is sprake van een dusdanige ruimtelijke impact – en mogelijk ook van synergie met ander 

omgevingsbeleid – dat een ruimtelijke integratieslag wenselijk is. 

 

Een andere belangwekkende ontwikkeling is de stelselherziening in het omgevingsrecht. Wanneer de 

huidige planning wordt gehaald, zullen in 2019 alle wetten over de fysieke leefomgeving zijn opgegaan in 

één integrale Omgevingswet. Eén van de consequenties van de Omgevingswet zal zijn dat alle overheden 

worden verplicht om voor hun eigen grondgebied één samenhangende Omgevingsvisie op te stellen. Deze 

visie moet betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, aansluitend bij de reikwijdte 

van het wetsvoorstel. Een omgevingsvisie biedt zo een samenhangende en integrale beleidsmatige basis 

voor inzet van juridische, financiële of andere instrumenten om de in de visie vastgelegde beleidsdoelen tot 

het jaar 2030 na te streven. 

 

Op 8 maart 2017 hebben Provinciale Staten van Drenthe de Startnotitie voor een revisie van de 

Omgevingsvisie vastgesteld. Provinciale Staten hebben hiermee opdracht gegeven de bestaande 

Omgevingsvisie te ‘reviseren’ op basis van de volgende uitgangspunten: 

- de basis is goed: de provincie is tevreden over de huidige visie, de onderliggende sturingsfilosofie en de 

wijze waarop deze visie in 2010 dankzij intensieve participatie tot stand is gekomen; 

- een aantal thema’s vraagt om actualisatie en drie onderwerpen (Energielandschappen, Sterke Steden en 

Vrijetijdseconomie) vragen om nadere uitwerking gelet op actuele maatschappelijke ontwikkelingen; 

- de revisie dient (nog steeds) een integrale visie op alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving te 

bevatten en daarbij te anticiperen op de toekomstige Omgevingswet. 

 

 

1.2 De milieueffectrapportage 

 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit 

over is genomen. De m.e.r. is gebaseerd op Europese regelgeving. Het doel van de m.e.r. is het bieden van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/110874/collegeakkoord_op_hoofdlijnen_2015-2019_totaal.pdf 
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voldoende informatie op basis waarvan de provincie Drenthe het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in 

de plan- en besluitvorming over de Revisie Omgevingsvisie kan betrekken. 

 

De inhoud van de Omgevingsvisie bepaalt of het verplicht is een m.e.r.-procedure te doorlopen. Dit is het 

geval, wanneer:  

a) de Omgevingsvisie kaders stelt voor activiteiten die volgens de wet m.e.r.(beoordelings)plichtig zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkelingsprojecten, landinrichtingsprojecten, oprichting van 

windturbineparken of de aanleg/wijziging van autowegen; 

b) op voorhand niet kan worden uitgesloten dat als gevolg van de strategische keuzes in de 

Omgevingsvisie significante negatieve effecten optreden op Natura 2000-gebieden. 

 

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie in 2010 is vastgesteld dat beide situaties van toepassing zijn en is 

een m.e.r.-procedure doorlopen. Gezien de in de Startnotitie benoemde uitgangspunten zal dit ook na 

doorvoering van de revisie opnieuw het geval zijn. Dit maakt dat ook bij de revisie verplicht een m.e.r.-

procedure moet worden doorlopen. 

 

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting wordt met de procedure voor de m.e.r. ook beoogd om 

transparant te zijn over het proces en de inhoud van de Revisie Omgevingsvisie en ruimte te bieden aan 

participatie vanuit de Drentse samenleving. Daarnaast moet het op te stellen planMER
1
 (voortaan: MER) 

nadrukkelijk bruikbare beslisinformatie genereren voor een integrale afweging van beleidskeuzes. Dat houdt 

in dat het MER inzicht geeft in de (samenhang tussen) milieueffecten en het doelbereik (de mate waarin 

ambities uit de revisie worden verwezenlijkt) van keuzes waarop de Revisie Omgevingsvisie betrekking heeft. 

 

 

1.3 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt de onderzoeksagenda en de aanpak voor het MER voor 

de Revisie Omgevingsvisie. De NRD beschrijft welke beleidsthema’s in het op te stellen MER worden 

onderzocht en waarom (reikwijdte). Daarnaast gaat de NRD in op de wijze waarop het onderzoek wordt 

uitgevoerd en beoordeeld (detailniveau). De NRD heeft een belangrijke functie als communicatiemiddel. De 

NRD wordt ter inzage gelegd voor een ieder. Alle burgers en bedrijven worden daarmee geïnformeerd en 

uitgenodigd hun mening op de NRD te geven door middel van een zienswijze. Daarnaast worden adviseurs 

en bestuursorganen geraadpleegd over de NRD. Zij kunnen een advies geven. Tenslotte wordt ook aan de 

Commissie voor de milieueffectrapportage advies gevraagd over de NRD. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

U vindt in deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau achtereenvolgens de volgende informatie: 

- hoofdstuk 2 bevat een toelichting op de procedure van de Revisie Omgevingsvisie en de m.e.r.; 

- hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de uitgangssituatie voor de revisie. Met de beleidsopgaves uit de 

huidige Omgevingsvisie als vertrekpunt wordt themagewijs aangegeven welke informatie in het MER 

wordt verzameld om deze up-to-date the maken; 

- hoofdstuk 4 beschrijft de nieuwe bouwstenen voor het omgevingsbeleid van Drenthe; 

- hoofdstuk 5 gaat in op hoe de in hoofdstuk 3 geschetste uitgangssituatie en de in hoofdstuk 4 

beschreven bouwstenen worden geaggregeerd tot integrale alternatieven voor het provinciale 

omgevingsbeleid; 

- hoofdstuk 6, tot slot, geeft aan op welke wijze (detailniveau) de effecten van de beleidsuitspraken 

worden bepaald en beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader en beoordelingsschaal.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  MER = Milieueffectrapport, het product; m.e.r. = milieueffectrapportage, de procedure. Een planMER duidt op een MER dat ten 

grondslag ligt aan een kaderstellend plan of programma. In dit geval de Revisie Omgevingsvisie. 



3 | 19 Witteveen+Bos | ASN166-1/17-005.368 | Definitief 03 

2  

 

 

 

 

DE PROCEDURE 

 

 

2.1 Samenhang tussen m.e.r. en Revisie Omgevingsvisie 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bereiden de revisie van de bestaande Omgevingsvisie 2014 

voor. Daartoe wordt een Koersdocument opgesteld waarin de drie bouwstenen en te actualiseren 

beleidsthema’s worden uitgewerkt. Dit Koersdocument wordt samen met de NRD door Provinciale Staten 

vastgesteld. Op basis van het vastgestelde Koersdocument wordt door Gedeputeerde Staten een ontwerp-

Omgevingsvisie voorbereid. Tegelijkertijd wordt er een MER opgesteld, zodat de realistische 

keuzealternatieven en de mogelijk effecten daarvan op de leefomgeving vroegtijdig in beeld zijn en een 

volwaardige rol kunnen spelen in de planvorming voor de revisie. Het MER wordt tegelijk met de ontwerp-

Omgevingsvisie ter inzage gelegd door Gedeputeerde Staten. Uiteindelijk stellen Provinciale Staten de 

definitieve Omgevingsvisie vast. In de Omgevingsvisie wordt beschreven wat de uitkomsten van het MER zijn 

en welke rol de uitkomsten hebben gespeeld bij de besluitvorming.  

 

 

Afbeelding 2.1 Planning van de verschillende sporen binnen het proces Revisie Omgevingsvisie Drenthe volgens de Startnotitie 
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Taakverdeling binnen provincie 

De provincie Drenthe is in de m.e.r.-procedure voor de Revisie Omgevingsvisie zowel initiatiefnemer als 

bevoegd gezag. Vanwege de taakverdeling binnen het provinciaal bestuur bereiden Gedeputeerde Staten 

(als initiatiefnemer) de besluitvorming voor en zullen Provinciale Staten (als bevoegd gezag) de 

Omgevingsvisie vaststellen. 

 

 

2.2 De procedure voor de m.e.r. 

 

De Revisie Omgevingsvisie is een kaderstellend plan (zie paragraaf 1.2) waarvoor op basis van de Wet 

milieubeheer een uitgebreide m.e.r.-procedure geldt. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:  

 

Openbare kennisgeving 

De eerste stap is een openbare aankondiging van het voornemen om de Revisie Omgevingsvisie op te 

stellen, waarbij wordt vermeld dat hiervoor de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. Deze kennisgeving wordt 

gedaan door Gedeputeerde Staten. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen 

over het voornemen naar voren te brengen. In de kennisgeving staat: 

- dat de stukken over het voornemen ter inzage worden gelegd, waar dit gebeurd en wanneer dit gebeurt; 

- dat er gelegenheid wordt geboden om zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen, aan wie, 

op welke wijze en binnen welke termijn; 

- of de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.) of een andere 

onafhankelijke instantie wordt gevraagd om advies uit te brengen over de voorbereiding van het plan; 

- of de activiteit plaatsvindt in de ecologische hoofdstructuur of in een Natura 2000-gebied. 

 

Raadpleging adviseurs en betrokken bestuursorganen 

Gedeputeerde Staten raadplegen de adviseurs en overheidsorganen die bij de voorbereiding van de 

Omgevingsvisie betrokken moeten worden over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. De 

Commissie voor de m.e.r. wordt (vrijwillig) om advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het 

MER. Raadpleging gebeurt door deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar de adviseurs, relevante 

overheden en de Commissie voor de m.e.r. te sturen met het verzoek om advies. 

 

Zienswijzen indienen 

Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt in het kader van de hiervoor beschreven openbare 

kennisgeving voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, zodat een ieder zijn of haar zienswijze 

kan geven over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. 

 

Opstellen MER 

Na de kennisgeving stellen Gedeputeerde Staten het MER op. Hieraan is geen termijn verbonden. De eisen, 

waaraan het MER moet voldoen, zijn beschreven in artikel 7.7 en artikel 7.23, eerste lid van de Wet 

milieubeheer. Samengevat moet het MER in elk geval bevatten/beschrijven: 

- het doel van de Revisie van de Omgevingsvisie; 

- een beschrijving van de Revisie van de Omgevingsvisie en de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ 

alternatieven, bijvoorbeeld qua generieke sturingsmogelijkheden of specifieke keuzes in locatie en 

omvang; 

- welke plannen er eerder voor deze Revisie van de Omgevingsvisie zijn vastgesteld en welke alternatieven 

daarin waren opgenomen; 

- voor welk(e) besluit(en) het MER wordt gemaakt en welke besluiten met betrekking tot het project al aan 

het MER vooraf zijn gegaan; 

- een beschrijving van de ‘huidige situatie en de autonome ontwikkeling’ in het plangebied; 

- welke gevolgen de beleidsuitspraken in de Revisie Omgevingsvisie hebben voor het milieu en een 

motivering van de manier waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven en een vergelijking van die 

gevolgen met de ‘autonome ontwikkeling’; 

- effectbeperkende c.q. mitigerende maatregelen; 

- leemten in kennis; 

- een publiekssamenvatting. 
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Openbaar maken van het MER en ontwerp Omgevingsvisie, raadpleging Commissie voor de m.e.r. 

Het MER wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en voor advies verzonden aan de 

Commissie voor de m.e.r. Deze terinzagelegging gebeurt gelijktijdig met de terinzagelegging van de 

ontwerp-omgevingsvisie. 

 

Zienswijzen indienen 

Een ieder kan zienswijzen indienen op het MER en de ontwerp-omgevingsvisie. De termijn daarvoor is zes 

weken vanaf het moment dat de stukken ter inzage worden gelegd. 

 

Advies Commissie voor de m.e.r. 

De Commissie voor de m.e.r. geeft een (verplicht) advies op de inhoud van het MER waarbij zij, indien 

gewenst door Gedeputeerde Staten, de ingekomen zienswijzen betrekt. In haar advies geeft de Commissie 

voor de m.e.r. aan of het MER naar haar oordeel voldoende informatie bevat om het milieubelang voldoende 

mee te kunnen wegen in het vaststellen van de Omgevingsvisie. 

 

Vaststellen (gereviseerde) Omgevingsvisie (inclusief motivering) 

Provinciale Staten stellen de definitieve Omgevingsvisie vast. Daarbij geven zij aan hoe rekening is gehouden 

met de in het MER beschreven milieugevolgen en wat de overwegingen zijn met betrekking tot de in het 

MER beschreven alternatieven, de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. 

 

Evaluatie 

Gedeputeerde Staten evalueren de werkelijk optredende milieugevolgen en nemen zo nodig maatregelen 

om de gevolgen voor het milieu te beperken.  
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3  

 

 

 

UITGANGSSITUATIE  

 

 

3.1 Gebiedsbeschrijving 

 

De Omgevingsvisie Drenthe heeft betrekking op het hele grondgebied van de provincie Drenthe. Binnen de 

provincie liggen twaalf gemeentes. De provincie Drenthe grenst in het noorden aan de provincie Groningen, 

in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen (landkreisen Emsland en Grafschaft Bentheim), in het 

zuiden aan de provincie Overijssel en in het westen aan de provincie Friesland.  

 

 

Afbeelding 3.1 Provincie Drenthe  
 

 
  

 

Belangrijke kenmerken van Drenthe 

De provincie Drenthe heeft een totale oppervlakte van ongeveer 2700 km² en bestaat bijna geheel uit land. 

Slechts 50 km² bestaat uit water. Met bijna 490.000 inwoners is Drenthe relatief dunbevolkt. De kernen met 

de meeste inwoners zijn hoofdstad Assen (62.500 inwoners), Emmen (51.000), Hoogeveen (38.000) en 

Meppel (26.000). Meer dan 40 % van de Drentse bevolking woont in dorpen met minder dan 5.000 inwoners. 

Van het landoppervlak is het grootste deel in gebruik als landbouwgrond (65 %), 23 % is natuur/bos, 10 % 

bebouwd gebied en 2 % water. Drenthe heeft in het zuidoosten een aantal grote concentraties aan 

glastuinbouw. In Drenthe ligt een groot aantal natuurgebieden van internationaal belang, zoals: het 

Drentsche Aa gebied, het Drents-Friesche Wold, het Dwingelderveld, het Fochteloërveen en het Bargerveen. 

In Drenthe liggen 14 natuurgebieden die vallen onder het Europese Natura 2000-netwerk. 

 

 

3.2 Exogene ontwikkelingen 

 

Aan de hand van ‘de 3 P’s’ (People, Planet en Prosperity)
 1
 wordt in het onderstaande een aantal 

ontwikkelingen beschreven die zich afspelen buiten de invloedssfeer van de provincie Drenthe, maar die wel 

relevant zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de Drentse leefomgeving. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  People Planet Prosperity (ook wel: de drie P's) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen 

people (mensen), planet (planeet/milieu) en prosperity (opbrengst/welvaart), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden 

moeten worden bij het uitdenken van toekomstbestendige strategieën. 
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People: demografische ontwikkelingen 

Prognoses
1
 wijzen uit dat er zich in Nederland een aantal duidelijke demografische ontwikkelingen 

voordoen, met grote regionale verschillen. Komende decennia stijgt het inwonertal van Nederland (vooral 

door internationale migratie), groeit het aantal huishoudens nog sterker (door huishoudensverdunning) en 

neemt de vergrijzing (het aandeel 65-plussers) sterk toe. De bevolkingsgroei concentreert zich vooral in de 

Randstad en andere stedelijke regio’s. Daar neemt de potentiële beroepsbevolking in omvang toe en blijft 

vergrijzing relatief beperkt. Veel perifeer gelegen regio’s kennen een krimp van de bevolking en maken een 

relatief sterkere vergrijzing door, die door ontgroening ( het wegtrekken van jongeren) wordt versterkt. Ook 

voor Drenthe is de verwachting dat met name Oost-Drenthe te maken krijgt met demografische krimp en 

heel Drenthe met vergrijzing, wat betekent dat de bevolkingssamenstelling fors verandert en zich 

concentreert in steden. 

 

Planet: verandering van het klimaat 

Vrijwel alle wetenschappers zijn het erover eens dat broeikasgassen die door menselijk handelen in de 

atmosfeer zijn toegenomen de aarde opwarmen en het klimaat veranderen. Verwacht wordt dat delen van 

de wereld in toenemende mate te maken krijgen met droogtes, orkanen en overstromingen. In december 

2015 werd in Parijs een mondiaal klimaatakkoord gesloten om deze trends zoveel mogelijk te keren. Alle 

landen in de wereld spraken af zich in te gaan zetten voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, 

teneinde de opwarming van de aarde deze eeuw niet verder op te laten lopen dan 1,5 graden. Ook voor 

Nederland en Drenthe vergt dit een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie. Daarnaast zal er 

ook in Drenthe rekening moeten worden gehouden met veranderende klimaatomstandigheden met een 

stijging van de temperatuur, toenemende neerslag en extremer weer
2
. Aan de ene kant gaan de 

waterstanden omhoog en is er grotere kans op wateroverlast. Aan de andere kant neemt het risico toe op 

langdurige periodes van droogtes, bodemdaling en ziektes en plagen. Extreme temperaturen leiden vaker 

tot hittegolven die in stedelijke gebieden hitte-eilandeffecten kunnen veroorzaken. Veranderingen in het 

klimaat kunnen ook positieve effecten hebben. Door minder koude winters sterven er minder mensen en ligt 

ook het energieverbruik lager. Hogere temperaturen verlengen het groeiseizoen in de landbouw en het 

toeristenseizoen. 

 

Prosperity: wereldeconomie 

Door globalisering en internationalisering is de Nederlandse economie sterk verweven met de 

wereldeconomie. Ook voor bedrijven in Drenthe (bijvoorbeeld in de landbouw of de maakindustrie) betekent 

dit een voortdurende bezinning op hun concurrentiepositie op een mondiaal speelveld. Welke waarde 

kunnen zij toevoegen tegenover welke productiekosten? De komende jaren groeit de wereldeconomie naar 

verwachting met gemiddeld 4 % per jaar
3
. De wereldhandel groeit echter gematigd, de rentes blijven laag en 

het monetaire beleid in de EU en VS blijft erg ruim. Deze economische en politieke onzekerheid (denk ook 

aan de Brexit) heeft een mogelijk remmende werking op het herstel van de Nederlandse economie. De 

vooruitzichten zijn echter positief: gematigde groei van de economie, afnemend overheidstekort, dalende 

werkloosheid, stijgende koopkracht en inflatie die weer normale waarden bereikt. Ook de consumptie van 

Nederlandse huishoudens neemt toe met een aantrekkende woningmarkt en meer bestedingen aan 

verhuizing en inrichting als gevolg. Ook hogere bedrijfsinvesteringen en grotere overheidsuitgaven 

stimuleren de economie. De vraag hierbij is of de perifere gebieden (zoals Drenthe) hiervan op dezelfde 

manier kunnen profiteren. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL2016-PBL-CBS-Regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-

2016%E2%80%932040-sterke-regionale-verschillen-1959.pdf.pdf 

2  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2015_Wereldwijde%20klimaateffecten_2_1559.pdf 
3  https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-15-Decemberraming-2016.pdf; 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Macro-Economische-Verkenning-MEV-2017.pdf 
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3.3 Huidig omgevingsbeleid Drenthe 

 

In 2010 heeft de provincie Drenthe, ter vervanging van het toen geldende Provinciaal Omgevingsplan (POP), 

een integrale langetermijnvisie op de Drentse leefomgeving vastgesteld. Deze Omgevingsvisie is destijds in 

een interactief proces met partners tot stand gekomen. Opgaven, thema’s en missies zijn op basis van dat 

proces benoemd. In 2014 is de Omgevingsvisie beleidsarm geactualiseerd. In de Startnotitie voor het 

revisietraject hebben Provinciale Staten aangegeven dat de huidige Omgevingsvisie nog altijd de basis moet 

vormen bij het reviseren van het provinciale omgevingsbeleid. De centrale missie van de huidige 

Omgevingsvisie blijft onverminderd van kracht
1
. Deze luidt: 

 

‘het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij 

deze kernkwaliteiten.’ 

 

Met de huidige Omgevingsvisie als vertrekpunt wordt voor het vigerend omgevingsbeleid een tussenbalans 

opgemaakt. In het MER zal bij wijze van ‘nulmeting’ worden ingegaan op de belangrijkste ambities uit het 

omgevingsbeleid en op de mate waarin deze ambities in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, ofwel er 

behoefte is aan bijsturing; bijvoorbeeld omdat beleidsdoelen c.q. -ambities niet worden gehaald, kansen 

gemist zijn en/of (milieu-)knelpunten aan het licht zijn gekomen. Als aftrap wordt in onderstaande 

paragrafen van deze NRD kort ingegaan op de belangrijkste ambities uit het huidige omgevingsbeleid aan 

de hand van drie overkoepelende thema’s voor het Drentse omgevingsbeleid: 

1 bruisend Drenthe (paragraaf 3.4); 

2 kernkwaliteiten van Drenthe (paragraaf 3.5); 

3 basis op orde (paragraaf 3.6). 

 

 

3.4 Beleidsambities ‘bruisend Drenthe’ 

 

Het ruimtelijk-economisch beleid is een van de kerntaken van de provincie. De provinciale inspanningen zijn 

erop gericht de economische ontwikkeling in positieve zin te beïnvloeden. Economie en werkgelegenheid 

zijn tevens belangrijke speerpunten uit het huidige collegeakkoord. Het is de ambitie van Gedeputeerde 

Staten om een economische impuls te geven aan Drenthe en de werkloosheid terug dringen met 

toekomstbestendige en duurzame banen en vernieuwend ondernemerschap. ’Bruisend’ staat in het Drentse 

omgevingsbeleid voor een toegankelijke en leefbare provincie waarin het goed wonen en werken is en waar 

voldoende te doen is voor jong en oud.  

 

Beleidsambities en ontwikkelingen 

In het kader van de revisie worden de in de huidige Omgevingsvisie geuite ambities tegen het licht worden 

gehouden. De belangrijkste ambities met het oog op een ‘bruisend Drenthe’ staan in onderstaande tabel 

weergegeven. Daarnaast wordt, vooruitlopend op de in het MER op te maken tussenbalansen, een aantal 

actuele ontwikkelingen geschetst. 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1
  De essentie van de missie is hetzelfde, maar is wel tekstueel aangepast. Waar nu waarderen staat stond in de 

 Omgevingsvisie uit 2010 het woord koesteren.  
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Tabel 3.1 Overzicht van ambities en ontwikkelingen ‘Bruisend Drenthe’ 
 

Ambities vigerend omgevingsbeleid Actuele ontwikkelingen 

- een goed gespreid en gevarieerd aanbod van regionale 

werklocaties; inclusief voldoende aanbod voor 

milieuhinderlijke bedrijven 

- regionale afspraken voor Groningen-Assen gemaakt en 

voor Zuid-Drenthe in ontwikkeling 

- noodzaak voor deprogrammering overaanbod hectares 

bedrijventerreinen 

- voldoende ontwikkelingsruimte voor de landbouw - begrenzingen van robuuste landbouwgebieden en 

landbouw-plus-gebieden in huidige Omgevingsvisie 

functioneren in de praktijk niet optimaal 

- herijking van de definitie van verschillende typen 

agrarische bedrijven (grondgebondenheid, intensieve 

veehouderij) 

- rekening houden met PAS en verdeling van 

ontwikkelruimte voor landbouwbedrijven 

- behoefte aan visie hoe om te gaan met vrijvallende 

ruimte bij stoppende boerenbedrijven 

- bundeling glastuinbouw en experimenteren met biobased 

productieclusters en groene chemie 

- diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart 

in Zuidoost Drenthe 

- opgave voor nieuwe (tijdelijke) invullingen voor 

overaanbod hectares glastuinbouw 

- aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die 

(op bovenlokaal niveau) voorzien in de woonvraag 

- naast bouwopgave ook opgaven voor sloop (krimp), 

herstructurering, transformatie en deprogrammering 

overaanbod nieuwbouwlocaties. Anticiperen op 

leegstand / leegstandbeleid ontwikkelen 

- leefbaarheid dorpen vergt toenemende aandacht in 

relatie met wonen, voorzieningen en bereikbaarheid 

- ‘Expeditie Energieneutraal Wonen’: actieplan gericht op 

energieneutrale woningvoorraad in Drenthe in 2040. In 

combinatie met levensloopbestendig wonen (inclusief 

sensoren en domotica) 

- samenhangende en betrouwbare (inter)regionale 

netwerken voor auto, ov, fiets, luchtvaart en goederen 

over weg, spoor en water 

- knelpunten in doorstroming N34 (Gieten, verdubbeling) 

- spoorinfrastructuur vraagt om optimalisaties (keerspoor 

Assen, boogverruiming Hoogeveen, passeerspoor 

Emmen-Zuid) 

- regiotram Groningen-Assen en station Assen-Zuid 

vervallen 

- ambities voor optimaliseren fietsinfrastructuur (Drenthe 

Fietsprovincie) 

- ambities voor gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving 

Groningen Airport Eelde 

 

 

3.5 Beleidsambities ‘kernkwaliteiten Drenthe’ 

 

De kernkwaliteiten heeft de provincie bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 2010 samen met haar 

partners en de inwoners van Drenthe benoemd: rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, 

veiligheid, naoberschap, menselijke maat, leefbaarheid en kleinschaligheid (Drentse schaal). De 

kernkwaliteiten worden beoogd bij te dragen aan de samenhang, identiteit en herkenbaarheid van de 

Drentse leefomgeving. Na een eerste fase van werken met de benoemde kernkwaliteiten kwam naar voren 

dat ze in de praktijk niet allemaal goed bleken te duiden als factoren in het fysiek-ruimtelijk domein. Vanuit 

die constatering zijn de kernkwaliteiten bij de actualisatie van de Omgevingsvisie in 2014 vertaald naar 

indicatoren. Zie onderstaande tabel. Ook zijn de kernkwaliteiten uitgebreid met een kernwaarde 
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Bedrijvigheid, die staat voor de (economische) ontwikkelingen en leidt tot een ontwikkelingsgericht 

afwegingskader. 

 

 

Tabel 3.2 Overzicht van de kernkwaliteiten van Drenthe 
 

Kernkwaliteiten Indicatoren 

rust stilte 

 duisternis 

ruimte openheid van het landschap 

natuur biodiversiteit 

landschap diversiteit van landschapstypen 

 gaafheid van landschapstypen 

oorspronkelijkheid cultuurhistorische waarden 

 archeologische waarden 

 aardkundige waarden 

veiligheid sociale veiligheid 

 externe veiligheid 

 verkeersveiligheid 

naoberschap, Menselijke maat en Kleinschaligheid (Drentse 

schaal) 

leefbaarheid 

 passend bij Drenthe 

 

 

De betekenis van de kernkwaliteiten en indicatoren is nader uitgewerkt op de website ‘Handreiking 

Kernkwaliteiten Drenthe’ (www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten). In het MER zal worden beoordeeld in 

hoeverre bij bepaalde integrale inrichtingsalternatieven voor Drenthe sprake is van een ontwikkeling 

‘passend bij de kernkwaliteiten’. In hoofdstuk 5 en 6 van deze NRD wordt ingegaan op de beoogde 

methodiek hiervoor. 

 

Ontwikkelambities kernkwaliteiten 

Naast het ‘waarderen van de kernkwaliteiten’, zoals geformuleerd in de missie van de huidige 

Omgevingsvisie, spelen er in het omgevingsbeleid ook een aantal ontwikkelambities die verband houden 

met Drenthe’s kernkwaliteiten. De belangrijkste ambities en bijbehorende stand van zaken worden in 

onderstaande tabel kort toegelicht. 

 

 

Tabel 3.3 Overzicht van ambities en ontwikkelingen met betrekking tot de kernkwaliteiten 
 

Ambities vigerend omgevingsbeleid Actuele ontwikkelingen 

ontwikkeling van robuuste natuur als bijdrage aan het 

Nationale Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) 

- N2000 beheerplannen (PAS) voor duurzame 

instandhouding en versterking bijna allemaal vastgesteld 

en in uitvoering. Onder andere behoefte aan inrichting 

(hydrologische) ‘bufferzones’ rondom N2000 

- realisatieopgaven van nieuwe natuur conform 

Natuurpact en Groenmanifest. Omdat nog niet alle te 

realiseren natuur begrensd is als NNN, zal in 2018 nog 
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Ambities vigerend omgevingsbeleid Actuele ontwikkelingen 

enkele honderden ha toegevoegd worden aan het NNN 

- inwerkingtreding nieuwe Wet Natuurbescherming; onder 

andere afspraken over soortenbescherming 

- nieuw element: generiek beleid voor natuur buiten NNN 

met ‘Natuurnetwerk Drenthe’. Beperkte middelen voor 

eigenstandige realisatie 

ontwikkeling Nationaal Beek- en esdorpenlandschap Drentsche 

Aa 

- geen belangwekkende ontwikkelingen of knelpunten 

benutting gebiedskwaliteiten Geopark Hondsrug voor 

duurzame economische ontwikkeling 

 

- Hondsrug aangewezen als ‘UNESCO Global Geopark’. 

Vaststelling van Masterplan om deze status te 

bestendigen 

benutting gebiedskwaliteiten Koloniën van Weldadigheid 

(Veenhuizen en Frederiksoord) voor duurzame economische 

ontwikkeling 

- Koloniën van Weldadigheid zijn voorgedragen als 

UNESCO-werelderfgoed 

 

 

3.6 Beleidsambities basisvoorwaarden Drentse leefomgeving 

 

Eeuwenlang waren ondergrond, bodem en water (samen: de ondergrondlaag) allesbepalend voor het 

ruimtegebruik. Ook tegenwoordig vormt de ondergrondlaag nog steeds een essentiële basisvoorwaarde 

voor een goed functionerende leefomgeving. Hetzelfde geldt voor de lucht. Zonder lucht geen leven. De 

belangrijkste ambities die de provincie Drenthe in haar huidige omgevingsbeleid nastreeft om de basis van 

haar leefomgeving op orde te hebben staan opgesomd in onderstaande tabel. Daarnaast wordt, 

vooruitlopend op de in het MER op te maken tussenbalansen, een aantal actuele ontwikkelingen geschetst. 

 

 

Tabel 3.4 Overzicht van de ambities en ontwikkelingen ten aanzien van de basisvoorwaarden Drentse leefomgeving 
 

Ambities vigerend omgevingsbeleid Actuele ontwikkelingen 

- duurzame benutting van de potenties van de ondergrond; 

bijv. voor opwekken van energie (aardwarmte), buffering 

van energie of opslag van broeikasgassen 

- provinciale structuurvisie ondergrond vastgesteld (2014) 

- diverse mijnbouwactiviteiten gaande in Drenthe 

- Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG) in 

voorbereiding 

- duurzame benutting van de potenties van de bodem; bijv. 

voor landbouw en grondstoffenwinning 

- bodemvisie vastgesteld (2012) 

- meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016 – 

2020 vastgesteld (2016) 

- actualisatie Ontgrondingennota in afrondende fase 

toenemende aandacht voor preventieve bodemzorg, 

bodemleven en organische stof (‘Gezonde bodem voor 

gezond voedsel’) 

- robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de 

risico’s op wateroverlast en watertekort - ook met de 

gewijzigde klimaatomstandigheden - tot een 

maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven 

- diverse maatregelen getroffen 

- bestuurlijk proces gaande over de rol van beekdalen bij 

de totstandbrenging van het beoogde robuuste 

watersysteem 

- aandacht voor de steden als specifiek onderdeel van het 

robuuste watersysteem 

- aandacht voor veenoxidatie (met name in Hunzedal) 

- goede kwaliteit van het oppervlaktewater (cf normen 

KRW) 

- continuering ingezette koers conform KRW-besluit 2015 
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Ambities vigerend omgevingsbeleid Actuele ontwikkelingen 

- vergroting zelfvoorziening met strategische 

grondwatervoorraden om watertekorten t.g.v. 

klimaatverandering op te vangen 

- Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG) gaat inzetten 

op nog (veel) grotere beschikbaarheid van drinkwater 

- behoud goede luchtkwaliteit - autonome trend van verbetering luchtkwaliteit in 

algemene zin 

 

 



13 | 19 Witteveen+Bos | ASN166-1/17-005.368 | Definitief 03 

4  

 

 

 

 

NIEUWE BOUWSTENEN VOOR HET OMGEVINGSBELEID 

 

 

4.1 Inleiding  

 

Een van de hoofdaanleidingen voor de revisie van de Omgevingsvisie is dat er wordt gewerkt aan nieuw 

beleid en een nieuwe ruimtelijke vertaling voor drie thema’s: Energielandschappen, Sterke Steden en 

Vrijetijdseconomie (zie ook paragraaf 1.1.). Deze drie thema’s vormen de belangrijkste inhoudelijke 

‘bouwstenen’ voor de revisie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste opgaven per thema kort toegelicht.  

 

 

4.2 Bouwsteen Energielandschappen 

 

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is vastgelegd de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad 

in 2100 (zie ook vorige paragraaf). Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele 

energie. Deze transitie naar een CO2-arme energievoorziening is een grote maatschappelijke opgave die 

direct ingrijpt op het dagelijks leven en de leefomgeving van mensen, zo ook in de provincie Drenthe. De 

opgave vraagt om een integratie van de gewenste energietransitie in het ruimtelijke beleid. De provincie 

Drenthe streeft ernaar dat in 2050 in Drenthe de productie van hernieuwbare energie minimaal even hoog is 

als de totale energievraag. In het kader van de Revisie Omgevingsvisie zal via backcasting (terugredeneren) 

worden onderzocht wat dit betekent voor de hernieuwbare energieopgave in 2030 en hoe dit geduid kan 

worden in termen van impact op de Drentse ruimte en leefomgeving. Vanuit het verwachte gebruik, de 

verschillende manieren van hernieuwbare productie én vanuit de (ruimtelijke) kwaliteiten van Drenthe, zullen 

in het kader van de Bouwsteen Energielandschappen spelregels worden ontwikkeld om aan te geven langs 

welke weg de energietransitie wordt gerealiseerd. 

 

 

4.3 Bouwsteen Sterke Steden 

 

In de bouwsteen Sterke Steden worden voor de vier grootste steden met een regionale functie, te weten 

Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen, de onderscheidende profielen gedefinieerd en hanteerbaar gemaakt 

voor toekomstige ontwikkelingen. Het functioneren van de steden is onlosmakelijk verbonden met 

economie (werken, voorzieningen en retail), recreatie (aantrekkelijke steden in verbinding met natuur en 

cultuur), wonen en mobiliteit. In het kader van de Revisie Omgevingsvisie wordt onder meer antwoord 

gezocht op de volgende vragen: Wat zijn de onderscheidende profielen van de verschillende Drentse 

steden? Welke opgaven zien de steden voor zichzelf? Welke regio rekenen de steden tot hun ‘achterland’ en 

welke rolverdeling zien de steden voor zich ten opzichte van dat achterland? 

 

 

4.4 Bouwsteen Vrijetijdseconomie 

 

In de vrijetijdseconomie van Drenthe ging in 2015 ruim een miljard euro om en ruim 1 op de 9 banen in 

Drenthe is direct aan de vrijetijdseconomie toe te rekenen. Het is dan ook een belangrijke sector voor de 

Drentse economie, voor de gasten die naar Drenthe komen, maar zeker ook voor de Drentse samenleving en 

omgeving. In de bouwsteen Vrijetijdseconomie wordt vanuit de nauwe verbondenheid van de 

vrijetijdseconomie met Drenthe’s kernkwaliteiten beleid ontwikkeld dat zich richt op mogelijkheden waarin 
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deze kwaliteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, met behoud of zelfs 

versterking – daarvan. Uitgangspunt is het bieden van ontwikkelingsruimte aan de sector en het mede 

daardoor stimuleren van kwaliteitsverbetering. Het speelveld waarbinnen de sector opereert wordt 

complexer en daarmee ook de (oplossingen voor de) vraagstukken. Daarbij komt dat de sector niet uniform 

is; met grote verschillen in kennis, omvang van de bedrijven, financiële draagkracht, ondernemerschap en 

het vermogen om in te kunnen spelen op de veranderingen. Dit laatste is echter wel nodig om blijvend 

tevreden gasten aan te trekken in een dynamische markt, met een gezonde economische basis en 

vertrouwen bij de financiers (banken etc.). Deze uitgangssituatie en de vraagstukken waar de sector tegen 

aanloopt staan niet op zich en doen zich ook voor in andere provincies. In het algemeen wordt de 

problematiek als volgt geduid: het aanbod van verblijfsrecreatie en dagrecreatie sluit deels niet meer aan op 

de marktvraag. Een deel van de sector zal een kwaliteits- en innovatieslag moeten maken om de verbinding 

met de markt te houden. Op basis van gericht onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector 

zullen oplossingen gestalte moeten krijgen die aansluiten bij de identiteit en de kwaliteit van de 

verschillende gebieden. Hiervoor is maatwerk en een regionale aanpak noodzakelijk. 
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5  

 

 

 

 

ONTWIKKELING VAN ALTERNATIEVEN 

 

 

5.1 Inleiding  

 

Met de Revisie van de Omgevingsvisie wil Drenthe anticiperen op de nieuwe Omgevingswet. In de 

Startnotitie definiëren Provinciale Staten van Drenthe de Revisie Omgevingvisie als:  

 

‘ …een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange 

termijn. Het gaat om een compact document waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid zijn geformuleerd.’  

 

Hierop moet het MER aansluiten. Dat betekent dat het MER niet alleen inzicht geeft in de optelsom van 

effecten voor alle afzonderlijke (beleid)thema’s voor de fysieke leefomgeving. Het vraagt ook een MER 

waarin de beleidsambities van de provincie Drenthe worden vertaald naar een aantal onderscheidende 

integrale alternatieven voor de ontwikkeling van de Drentse fysieke leefomgeving tot het jaar 2030. Doel van 

deze integrale alternatieven is het bepalen van de ‘hoeken van het speelveld’, zodat duidelijk is welke 

knelpunten, kansen en dilemma’s ontstaan bij strategische keuzes voor de middellange termijn.  

 

De inhoudelijke ambities van de provincie worden momenteel nog verder geïnventariseerd en uitgewerkt in 

een Koersdocument dat Provinciale Staten naar verwachting in het najaar van 2017 zullen vaststellen. De 

recente ontwikkelingen (hoofdstuk 3) en de beschrijving van bouwstenen (hoofdstuk 4) geven een goede 

eerste indicatie van de inhoud van het Koersdocument en de reikwijdte van het MER. Het vervolg van dit 

hoofdstuk beschrijft de methodiek voor ontwikkeling van integrale beleidsalternatieven in het MER.  

 

 

5.2 Afbakening van het speelveld 

 

Vanuit de verschillende beleidsterreinen rusten er talrijke claims op de ruimte. Deze claims zijn soms 

behoorlijk hard. Denk aan bestaand stedelijk gebied, waar veel mensen wonen en werken, of aan Natura 

2000-gebieden waar instandhoudingsdoelen op grond van Europese wetgeving dienen te worden 

nageleefd. In het MER zullen de harde belemmeringen in kaart worden gebracht. De contramal van deze 

belemmeringenkaart kan grofweg worden opgevat als het ‘speelveld’ waarbinnen ontwikkelingen dienen 

plaats te vinden. Als er bij een beleidsalternatief behoefte is het speelveld op te rekken, dan wordt dit in het 

MER expliciet gemaakt en onderbouwd. 

 

 

5.3 Confrontatiematrix: oriëntatie op integratiethema’s 

 

Om tot een integrale visie te komen wordt in het proces van de Revisie Omgevingsvisie gewerkt met een 

zogeheten confrontatiematrix. Daarbij worden de ‘thematische’ beleidsambities die van belang zijn voor het 

Drentse omgevingsbeleid (zie hoofdstuk 3 en 4) met elkaar gekruist. De matrix toont aan welke kansen en 

dilemma’s ontstaan tussen verschillende thema’s in de fysieke leefomgeving. De geïdentificeerde kansen en 

dilemma’s leveren input voor het ontwikkelen van integrale beleidsalternatieven in het MER. 

Onderstaande tabel geeft een eerste indicatie hoe de ‘confrontatiematrix’ in het MER eruit kan komen te 

zien. 
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Tabel 5.1 Voorbeeld van een confrontatiematrix 
 

 Nieuwe beleidsambities (voorkomend uit bouwstenen en recente ontwikkelingen) 

Beleidsthema A 

(bijvoorbeeld 

luchtkwaliteit) 

Beleidsthema B 

(bv. Natuur) 

Beleidsthema C  

(bv. Landbouw) 

Beleidsthema D 
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Beleidsthema A 

(bijvoorbeeld 

luchtkwaliteit) 

    

Beleidsthema B (bv. 

Natuur) 

    

Beleidsthema C (bv. 

Landbouw) 

    

Beleidsthema D     

 

 

5.4 Alternatievenontwikkeling: verbindende regels 

 

Tot slot zal de ontwikkeling van integrale alternatieven voor het MER in nauwe afstemming plaats vinden 

met de ontwikkeling van de voor de Revisie Omgevingsvisie te formuleren ‘verbindende regels’. In de 

Startnotitie is de ambitie geuit in het kader van de revisie te komen tot een set van verbindende regels om 

zo met de Omgevingsvisie een integraal kader te kunnen bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van 

Drenthe. Als vertrekpunt hiervoor zijn in de Startnotitie vier ‘vuistregels’ genoemd:  

- robuust (watersystemen, natuurnetwerk, sterke steden, vitaal platteland); 

- rijk (gericht op kwaliteiten in landschappen, steden en dorpen en sociale samenhang); 

- toekomstgericht (duurzaam, innovatief, klimaatproof, circulair handelen); 

- identiteit (gericht op het DNA van Drenthe). 

 

Deze vuistregels en de nadere uitwerking daarvan gedurende het traject van de revisie zullen worden benut 

bij het samenstellen van de integrale alternatieven voor het MER. 

 

Na het samenstellen van de integrale alternatieven zullen deze onderling worden vergeleken en afgezet 

tegen de referentiesituatie (een ‘nulalternatief’ waarbij het huidige beleid zou worden gecontinueerd). De 

vergelijking toont de effecten (kansen en dilemma’s) die het gevolg zijn van bepaalde strategische 

beleidskeuzes. De informatie uit het MER kan de provincie gebruiken om een zorgvuldige afweging te 

maken tussen verschillen belangen en doelen voor de Drentse leefomgeving en handelingsperspectieven 

(sturingsmogelijkheden) voor de provincie Drenthe. 
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EFFECTBEOORDELING  

 

 

6.1 Algemene werkwijze 

 

In het MER wordt een beschrijving gegeven van de bestaande leefomgevingsituatie in de provincie Drenthe 

(de ‘huidige situatie’ of ‘gebiedsfoto’) en de situatie zoals deze in de toekomst mag worden verwacht bij 

continuering van het bestaande provinciale beleid en het optreden van exogene ontwikkelingen zoals 

klimaatverandering en demografische en economische ontwikkelingen (samen de ‘referentiesituatie’ of het 

‘nulalternatief’). De gevolgen van de beleidskeuzes (het resultaat van de integrale alternatieven uit hoofdstuk 

5) in de Revisie van de Omgevingsvisie worden afgezet tegen deze referentiesituatie. De effectbepaling en -

beoordeling in het MER moet antwoord geven op twee vragen: 

1 wat zijn de effecten op de fysieke leefomgeving (waaronder het milieu)? 

2 wat zijn de effecten op het doelbereik (de mate waarin de bestaande en nieuwe provinciale ambities 

voor de leefomgeving worden bereikt)? 

 

 

6.2 Beoordelingskader 

 

In het MER wordt een beoordelingskader ontwikkeld dat zowel inzicht geeft in de effecten op de fysieke 

leefomgeving als de effecten op het doelbereik. Een eerste aanzet hiertoe is opgenomen onderstaande 

paragrafen.  

 

 

6.2.1 Effecten op de fysieke leefomgeving 

 

De effecten van de Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe op de fysieke leefomgeving worden in het MER 

in beeld gebracht aan de hand van het voorlopig beoordelingskader in tabel 6.1. Deze tabel bevat een aantal 

thema’s uit de fysieke leefomgeving die zijn uitgewerkt naar een groslijst van criteria. Het beoordelingskader 

wordt in het MER uitgewerkt.  
 

 

Tabel 6.1 Voorlopig beoordelingskader fysieke leefomgeving 
 

Thema Criterium 

gezondheid en milieu luchtkwaliteit 

 geluid 

 licht 

 externe veiligheid 

welzijn bereikbaarheid 

 verkeersveiligheid 

 sociale veiligheid 
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Thema Criterium 

landschap en cultuurhistorie landschappelijke waarden 

 aardkundige waarden 

 cultuurhistorische waarden 

 archeologische waarden 

natuur Natura 2000-gebieden 

 natuurnetwerk Nederland 

 biodiversiteit 

bodem bodemkwaliteit 

water kwaliteit grond- en oppervlaktewater 

klimaat waterberging (kwantiteit grond- en oppervlaktewater) 

 CO2-reductie / energiebesparing 

 

 

6.2.2 Effecten op het doelbereik 

 

Een keuze in de Revisie van de Omgevingsvisie kan gevolgen hebben voor bestaande beleidsambities uit de 

huidige Omgevingsvisie (2014). In het MER wordt daarom voor ieder alternatief in beeld gebracht wat de 

invloed is op de kernkwaliteiten en wat de bijdrage is aan de missie ‘Bruisend Drenthe’. 

 

 

6.3 Wijze van beoordelen 

 

De Omgevingsvisie is een samenhangende visie en omschrijft de koers voor ruimtelijk-economische 

ontwikkeling van Drenthe. Langetermijndoelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, 

verkeer en vervoer, water, wonen, natuur, cultuur wordt in de omgevingsvisie met elkaar verbonden. Het 

MER voor de Revisie van de Omgevingsvisie zal aansluiten bij het abstractieniveau van de beleidsuitspraken 

die worden gedaan. Dit betekent dat een globale effectbeoordeling wordt uitgevoerd, waarbij de effecten 

kwalitatief worden onderbouwd. De daadwerkelijk optredende effecten hangen sterk af van de verdere 

uitwerking van de beleidskeuzes, handelingsperspectieven en eventuele concrete activiteiten. Het doel van 

het MER is dan ook voornamelijk om aandachtspunten mee te geven en aanbevelingen te doen voor deze 

verdere uitwerking. 

 

De effecten van de beleidskeuzes (of: integrale alternatieven) worden bepaald op de criteria uit tabel 6.1. De 

waardering van de effecten vindt plaats op basis van de beoordelingsschaal in tabel 6.2. 

 

 

Tabel 6.2 Beoordelingsschaal voor het MER 
 

Score Waardering effecten Waardering doelbereik 

+ kans op een positief effect op de 

fysieke leefomgeving 

versterkt de kernkwaliteiten en/of 

ambities ‘Bruisend Drenthe’ 

0 geen onderscheidende effecten op de 

fysieke leefomgeving 

geen invloed op de kernkwaliteiten 

en/of ambities ‘Bruisend Drenthe’  

- risico op een negatief effect op de 

fysieke leefomgeving 

verzwakt de kernkwaliteiten en/of 

ambities ‘Bruisend Drenthe’ 
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6.4 Passende beoordeling van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden 

 

Een passende beoordeling moet plaatsvinden als significant negatieve effecten voor de 

instandshoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. 

Voor de Revisie van de Omgevingsvisie is dat het geval (zie paragraaf 1.2). De Passende beoordeling wordt 

op een abstractieniveau uitgevoerd dat aansluit bij het abstractieniveau van de Revisie van de 

Omgevingsvisie. De Passende Beoordeling wordt door middel van een kwalitatieve effectbeoordeling op 

basis van de stoplichtmethode uitgevoerd. 

 

 

Tabel 6.3 Beoordelingsschaal voor de Passende Beoordeling 
 

Score Betekenis 

 geen belemmering: geen significant negatieve effecten 

 mogelijk onder voorwaarden: mogelijk significante negatieve effecten, maar 

mitigeerbaar 

 onmogelijk: significante negatieve effecten waarschijnlijk en (nagenoeg) niet 

mitigeerbaar 

 

 

Bij de beoordeling van de gevolgen van de Revisie van de Omgevingsvisie voor de gunstige staat van 

instandhouding wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de stoplichtbenadering uit tabel 6.3. Hierdoor 

ontstaat een helder overzicht bij welke planonderdelen of beleidskeuzes er sprake is van risico’s. De effecten 

worden onderzocht voor de thema’s ruimtebeslag, verzuring en vermesting, verdroging en vernatting en 

verstoring. Op hetzelfde abstractieniveau van de Revisie van de Omgevingsvisie worden eventuele 

maatregelen benoemd om effecten te voorkomen, beperken of compenseren. 
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INLEIDING 

 

Deze reactienota geeft een overzicht en samenvatting van de reacties op de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) voor de Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe. De reactienota heeft als doel deze 

reacties te beantwoorden en duidelijk te maken welke reacties leiden tot aanpassing van de reikwijdte en 

detailniveau van het Milieueffectrapport (MER) voor de Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe. 

 

Ingekomen reacties 

In totaal zijn er 11 reacties binnengekomen op de NRD. Het gaat om de volgende indieners: 

1 Enexis; 

2 Gemeente Meppel; 

3 Gemeente Opsterland; 

4 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; 

5 Landkreis Emsland; 

6 Provincie Fryslân; 

7 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; 

8 Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen; 

9 Waterschap Hunze en Aa’s; 

10 Waterschap Drents Overijsselse Delta; 

11 Gemeente Ooststellingwerf. 

 

Reacties 10 en 11 zijn na het verstrijken van de reactietermijn binnengekomen en in principe niet-

ontvankelijk. De provincie heeft desondanks besloten beide reacties toch in behandeling te nemen. 

 

Aan de indieners van een reactie is een ontvangstbevestiging gestuurd. De indieners worden actief 

geïnformeerd door de provincie over nadere besluitvorming over de Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe 

en de bijbehorende milieueffectrapportage (m.e.r.). 

 

Samenvatting van de reacties 

De reacties op de NRD zijn afkomstig van een breed veld van belangenorganisatie en overheden binnen en 

buiten de provincie Drenthe. In algemene zin hebben de indieners waardering voor de te onderzoeken 

bouwstenen en de actualisatie- en integratieslag uit de revisie. Ook het proces dat de NRD schetst en de 

bijeenkomsten die plaatsvonden in het traject van de ‘Revisie op Reis’ worden als positief ervaren. De 

indieners geven aan (het milieuonderzoek) voor de Revisie van de Omgevingsvisie met interesse te volgen. 

Vanuit hun belangen en prioriteiten doen de indieners verschillende goede suggesties voor afbakening van 

de scope van de Revisie en aanscherping van de reikwijdte en detailniveau van het MER.  

 

Aanpassing van reikwijdte en detailniveau 

De opmerkingen en suggesties uit de reacties helpen bij het aanscherpen van de onderzoeksaanpak en 

scope van het MER en de Revisie van de Omgevingsvisie. Naar aanleiding van de reacties wordt in het MER 

in ieder geval ingegaan op de transport en opslag van energie, watertekorten en -overschotten. Ook worden 

demografische en economische ontwikkelingen waar nodig uitgewerkt, net als aanwezige cultuurhistorische 

waarden. Ook die reacties die niet leiden tot aanpassing van reikwijdte en detailniveau van het MER zijn voor 

de provincie waardevol om kennis van te nemen met het oog op het vervolgproces. 
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OVERZICHT VAN REACTIES EN BEANTWOORDING 

 

Onderstaande tabellen bevatten de samenvatting en beantwoording van de reacties. In bijlage I zijn de 

ingekomen reacties terug te vinden. 

 

 

1. Enexis 

 

 Reactie Beantwoording 

1.1 De indiener is verheugd om te zien dat er rekening wordt 

gehouden met het veranderende energielandschap 

Dank voor de ondersteuning. De provincie neemt dit ter 

kennisgeving aan. 

 

1.2 De indiener vraagt rekening te houden met de ruimtelijke 

inpassing van de energie-infrastructuur 

Bij de uitwerking van alternatieven in het MER zullen wij 

op het onderdeel hernieuwbare energie ook aandacht 

hebben voor opslag en transport; inclusief de ruimtelijke 

aspecten die daarbij komen kijken. 

1.3 De indiener vraagt rekening te houden met het 

kosteneffectief benutten van energie-infrastructuur 

Bij de uitwerking van alternatieven in het MER zullen wij 

op het onderdeel hernieuwbare energie ook aandacht 

hebben voor opslag en transport; inclusief de financiële 

aspecten die daarbij komen kijken. 

1.4 De indiener doet een suggestie voor opnemen van criteria 

in Omgevingsvisie over ontwikkeling van grootschalige 

hernieuwbare energie in relatie tot de benodigde energie-

infrastructuur  

Dit type uitspraken hoort thuis in de Omgevingsvisie zelf; 

niet in het MER. In een later stadium van de procedure zal 

de ontwerp-Omgevingsvisie voor een ieder ter inzage 

liggen. 

 

 

2. Gemeente Meppel 

 

 Reactie Beantwoording 

2.1 De indiener geeft aan zich te kunnen vinden in de opzet 

van de NRD. Dit mede op basis van een advies dat de 

indiener heeft opgevraagd bij de Regionale 

Uitvoeringsdienst Drenthe.  

Dank voor de ondersteuning. De provincie neemt dit ter 

kennisgeving aan. 

 

2.2 De indiener geeft ter overweging mee om tabel 6.1 van de 

NRD iets minder traditioneel in te steken. De 

Omgevingswet biedt volgens de indiener meer 

aanknopingspunten voor onder andere: duurzaam (en 

circulair), sociaal, gezondheid (meer dan alleen milieu). 

Tabel 6.1 bevat een voorlopig beoordelingskader dat in 

het MER waar mogelijk verbreed wordt tot andere thema’s 

in de ‘fysieke leefomgeving’. We herkennen de 

aanknopingspunten die de indiener noemt en nemen de 

genoemde suggesties in overweging. 

2.3 Het belang van de stad (en dus ook Meppel) wordt 

volgens indiener juist verwoord in paragraaf 3.1 van de 

NRD. 

Dank voor de ondersteuning. De provincie neemt dit ter 

kennisgeving aan. 

2.4 De indiener merkt op dat paragraaf 3.2 niet duidelijk 

maakt welke demografische ontwikkeling van toepassing 

is op Meppel. De indiener herkent zich echter niet in de 

‘krimp-gedachte’ en ziet eerder (potentiële) groei voor 

Meppel als verbindende trimodale schakel tussen stedelijk 

De demografische ontwikkelingen in paragraaf 3.2 

beschrijven een algemene trend en gaan niet in op 

specifieke steden als Meppel. Uiteraard zijn er lokale en 

regionale variaties in ontwikkelingen. Deze worden in de 

NRD echter niet verbijzonderd. Waar nodig wordt er in 
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en landelijk gebied. het MER nauwkeuriger gekeken naar regionale variaties. 

2.5 De in tabel 3.1 geformuleerde actuele ontwikkeling van 

deprogrammering van overaanbod in hectares 

bedrijventerrein vraagt volgens de indiener om een 

regionale nuancering. Indiener ziet in Meppel nog juist 

groeipotentie. 

Ook deze actuele ontwikkeling beschrijft een algemene 

trend. Waar nodig wordt er in het MER nauwkeuriger 

gekeken naar regionale variaties. 

2.6 De indiener doet de suggestie om enkele concrete 

infrastructurele projecten te noemen in tabel 3.1. 

De in de rechterkolom van tabel 3.1 beschreven ‘actuele 

ontwikkelingen’ moeten gezien worden als een 

beschrijving vooruitlopend op de in het MER op te maken 

tussenbalansen (zie NRD, p.8, laatste alinea). De 

genoemde ontwikkelingen zijn bij ons in beeld en zullen, 

indien relevant op het schaal- en abstractieniveau van de 

Omgevingsvisie, terugkomen in het MER. 

2.7 De indiener ziet in de dagelijkse praktijk een actuele 

provinciale ambitie op het gebied van grondstoffen 

(circulaire economie) en geeft ter overweging mee om 

deze ambitie te noemen in de NRD. 

Het klopt dat wij ambities hebben op het gebied van 

grondstoffen (circulaire economie). We zien het als een 

belangrijk overkoepelend thema. Dat dit niet letterlijk is 

terug te vinden in de NRD valt m.n. terug te voeren op het 

feit dat nu al op veel plekken is geland in ons 

omgevingsbeleid, bijvoorbeeld: energie (van fossiel naar 

hernieuwbaar), landbouw/agribusiness (biobased clusters, 

kringlooplandbouw) en duurzaam omgaan met bodem- 

en watersysteem. In het MER zal worden nagegaan in 

hoeverre er aanleiding is voor actualisaties. 

2.8 De indiener onderschrijft en waardeert dat Meppel als 

Sterke Stad wordt benoemd in hoofdstuk 4. 

Dank voor de ondersteuning. De provincie neemt dit ter 

kennisgeving aan. 

 

 

3. Gemeente Opsterland 

 

 Reactie Beantwoording 

3.1 Indiener geeft aan geïnteresseerd te zijn in 

confrontatiematrix en hoopt deze terug te zien in het MER. 

Indiener ziet graag in het MER wat het effect van de 

Revisie van de Omgevingsvisie is op het Natura 2000-

gebied Bakkeveense Duinen 

De provincie heeft inderdaad het voornemen om deze 

confrontatiematrix een plek te geven in het MER. In het 

MER en bijbehorende Passende Beoordeling worden de 

effecten op natuurwaarden onderzocht, waaronder ook de 

eventuele effecten op Natura 2000-gebieden buiten 

Drenthe. 

3.2 Indiener neemt aan dat er concrete maatregelen en 

uitvoeringsacties zullen komen naar aanleiding van de 

invulling van de bouwsteen energielandschappen. De 

effecten van deze maatregelen ziet de indiener graag 

terug in het MER. 

De provincie ziet dit anders. In de Revisie van de 

Omgevingsvisie worden strategische keuzes gemaakt over 

en/of kaders gesteld voor de wijze waarop de bouwsteen 

energielandschappen kan worden ingevuld. Een 

uitwerking naar concrete maatregelen en uitvoeringsacties 

zal pas in een later stadium plaatsvinden (binnen de 

kaders van de Omgevingsvisie). Het MER brengt de 

effecten van strategische keuzes in beeld op een schaal- 

en detailniveau dat daarbij past. 

3.3 De indiener vraagt hoe de provincie omgaat met de 

actuele ontwikkelingen in de landbouw zoals genoemd in 

tabel 3.1 van de NRD en verzoekt in het MER in te gaan op 

de effecten van deze ontwikkelingen. 

De actuele ontwikkelingen in de landbouw worden net als 

andere ontwikkelingen in paragraaf 3.2 en tabel 3.1, 3.3 en 

3.4 van de NRD betrokken bij het bepalen van de 

referentiesituatie in het zichtjaar 2030. Zoals paragraaf 3.3 

van de NRD aangeeft, kan deze ‘nulmeting’ aanleiding 

geven tot het bijsturen van het omgevingsbeleid in relatie 

tot de landbouw. Als dat aan de orde is, zullen ook die 

effecten in het MER in beeld worden gebracht. 

3.4 De indiener stelt het op prijs om geïnformeerd te blijven 

over de Revisie van de Omgevingsvisie en het 

bijbehorende MER. 

De provincie houdt de indiener actief op de hoogte van 

de voortgang van de Revisie van de Omgevingsvisie en 

het bijbehorende MER. 
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4. Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 

 

 Reactie Beantwoording 

4.1 De indiener gaat ervan uit dat de aan Drenthe grenzende 

Nedersaksische gemeenten betrokken worden bij de 

terinzagelegging van het MER. 

De provincie zal zich bij het doorlopen van de m.e.r.-

procedure voor de Revisie Omgevingsvisie houden aan de 

afspraken uit de ‘Gezamenlijke Verklaring inzake de 

samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrijdende 

milieueffectrapportage voor zowel projecten als plannen 

en programma’s in het Nederlands-Duitse grensgebied.’ 

In dat kader zal o.a. een Duitse vertaling van de 

samenvatting van het MER worden gemaakt en zullen de 

aangrenzende gemeenten worden betrokken bij de 

terinzagelegging. 

4.2 De indiener raadt aan om de Bundesamt für lnfrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr als 

partij te betrekken bij de terinzagelegging van het MER. 

De provincie zal deze instantie bij de vervolgprocedure 

betrekken. 

 

4.3 De indiener verwelkomt de bouwstenen als 

grensoverschrijdend perspectief. 

Dank voor de ondersteuning. De provincie neemt dit ter 

kennisgeving aan. 

 

4.4 Het formuleren van een tussenstap in 2030 op weg naar 

een energieneutraal 2050 wordt zinvol geacht door de 

indiener 

Dank voor de ondersteuning. De provincie neemt dit ter 

kennisgeving aan. 

4.5 De indiener stelt voor om in het MER ook te kijken naar 

een grensoverschrijdende energiemarkt en noemt in dit 

verband het project Smart Energy Region Emmen-Haren 

(SEREH). 

Bij de uitwerking van alternatieven in het MER zal de 

provincie op het onderdeel hernieuwbare energie ook 

aandacht hebben voor opslag en transport. Wanneer het 

zinvol blijkt om hierbij grensoverschrijdend te denken, zal 

dit worden gedaan. Het onderzoeksgebied voor het MER 

houdt niet op bij de provinciegrenzen. 

4.6 De indiener vraagt om bij concrete plannen voor 

hernieuwbare energie nabij de grens rekening te houden 

met het Meppener Traktaat. 

De provincie houdt rekening met de afspraken uit het 

Meppener Traktaat. Overigens zullen er bij de Revisie van 

de Omgevingsvisie strategische keuzes gemaakt over 

en/of kaders gesteld voor de wijze waarop de bouwsteen 

energielandschappen kan worden ingevuld. Een 

uitwerking naar concrete maatregelen en uitvoeringsacties 

zal pas in een later stadium plaatsvinden (binnen de 

kaders van de Omgevingsvisie). Het MER brengt de 

effecten van strategische keuzes in beeld op een schaal- 

en detailniveau dat daarbij past. 

4.7 De indiener vraagt rekening te houden met de effecten 

van grensoverschrijdend verkeer en verwijst daarbij naar 

een studie. 

De provincie bedankt de indiener voor deze informatie. 

Wanneer het zinvol blijkt om bij de achterlandanalyses 

van onze steden grensoverschrijdend te denken, zal dit 

worden gedaan. Het onderzoeksgebied voor het MER 

houdt niet op bij de provinciegrenzen. 

 

 

5. Landkreis Emsland 

 

 Reactie Beantwoording 

5.1 De indiener merkt op dat het in de herziening van het 

ruimtelijke ordeningsprogramma, onderdeel energie, 

opnieuw windenergie heeft ingepland. 

De provincie neemt dit ter kennisgeving aan. 

 

5.2 De indiener wijst op het Meppener Traktaat, waarin een 

zone van 376 meter is opgenomen waarbinnen geen 

windturbines geplaatst mogen worden. De indiener vraagt 

om deze verdragszone ook bij de Revisie van de 

Omgevingsvisie te respecteren. 

De provincie houdt rekening met de afspraken uit het 

Meppener Traktaat. Overigens zullen er bij de Revisie van 

de Omgevingsvisie strategische keuzes gemaakt over 

en/of kaders gesteld voor de wijze waarop de bouwsteen 

energielandschappen kan worden ingevuld. Een 
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 uitwerking naar concrete maatregelen en uitvoeringsacties 

zal pas in een later stadium plaats vinden (binnen de 

kaders van de Omgevingsvisie). Het MER brengt de 

effecten van strategische keuzes in beeld op een schaal- 

en detailniveau dat daarbij past. 

5.3 De indiener vraagt betrokken te worden in het 

vervolgproces van de Revisie van de Omgevingsvisie. 

 

De provincie zal zich bij het doorlopen van de m.e.r.-

procedure voor de Revisie Omgevingsvisie houden aan de 

afspraken uit de ‘Gezamenlijke Verklaring inzake de 

samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrijdende 

milieueffectrapportage voor zowel projecten als plannen 

en programma’s in het Nederlands-Duitse grensgebied.’ 

In dat kader zal o.a. een Duitse vertaling van de 

samenvatting van het MER worden gemaakt en zal de 

indiener worden betrokken bij de terinzagelegging. 

 

 

6. Provincie Fryslân 

 

 Reactie Beantwoording 

6.1 De indiener heeft met interesse kennis genomen van de 

NRD en kijkt belangstellend uit naar de effecten van het 

voornemen van de provincie Drenthe voor nieuw beleid in 

het kader van de bouwsteen Vrijetijdseconomie, met name 

waar dit betrekking heeft op de natuurwaarden van het 

Nationaal Park Drents-Friese Wold. 

De provincie bedankt de indiener voor de getoonde 

interesse. In het MER en bijbehorende Passende 

Beoordeling worden de effecten op natuurwaarden 

onderzocht, waaronder ook de eventuele effecten op 

Natura 2000-gebieden buiten Drenthe. 

 

 

 

7. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  

 

 Reactie Beantwoording 

7.1 De indiener vraagt of de Cultuurnota 2017-2020 en het 

Cultuurhistorisch Kompas bij het onderzoek worden 

betrokken aangezien beide nota’s een mooi inhoudelijk 

overzicht van de cultuurhistorische kwaliteiten en kansen 

biedt. 

Beide genoemde nota’s worden bij het onderzoek 

betrokken. 

7.2 De indiener vraagt of de Drentse Commissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie een rol bij het 

onderzoek heeft. 

Mogelijk doelt de indiener op de Commissie voor de 

Leefomgeving (CieL). Dit is de op grond van de Wro door 

Drentse Provinciale Staten opgerichte ruimtelijke 

adviescommissie. De NRD is inderdaad ter advisering 

voorgelegd aan de CieL.  

7.3 De indiener constateert dat voor Drenthe belangrijke 

cultuurhistorische en archeologische waarden in paragraaf 

3.1 niet expliciet worden benoemd. 

Paragraaf 3.1 geeft een zeer globale gebiedsbeschrijving. 

De thema’s cultuurhistorie en archeologie worden in de 

NRD benoemd onder de paragrafen 3.5 (kernkwaliteiten) 

en 6.2 (beoordelingskader) en zullen in het MER nader 

worden uitgediept. 

7.4 De indiener doet meerdere suggesties ten aanzien van de 

bouwsteen Vrijetijdseconomie: 1. het exploiteren van de 

natte infrastructuur in de Veenkoloniën; 2. het benutten 

van het eigentijdse thema van de invloed van de mens op 

het landschap en de aarde; 3. het inzetten op de jeugd en 

op Nederlanders met een migratieachtergrond (ook als 

antwoord op de in hoofdstuk 3.2 van de NRD beschreven 

demografische krimp). 

De provincie bedankt de indiener voor de aangedragen 

suggesties. Het Koersdocument voor de Revisie 

Omgevingsvisie, dat in september aan PS zal worden 

voorgelegd, geeft een nadere focus aan de bouwsteen 

vrijetijdseconomie. In het kader van de Revisie 

Omgevingsvisie zal de focus liggen op: 1. revitalisering 

van de Drentse verblijfsrecreatiesector en 2. het nog beter 

beleef- en benutbaar maken van natuur en landschap. De 

eerste twee aangedragen suggesties zijn wellicht 

bruikbaar in relatie tot het tweede focuspunt. 
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7.5 De indiener wijst de provincie op enkele 

informatiebronnen die betrokken kunnen worden in het 

MER: De handreiking erfgoed en ruimte, het dossier 

Energie en erfgoed’, een tijdlijn van het Nederlandse 

landschap en een handreiking cultuurhistorie in de m.e.r. 

De provincie bedankt de indiener voor deze suggesties en 

neemt ze ter overweging bij het opstellen van het MER. 

 

 

8. Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen 

 

 Reactie Beantwoording 

8.1 Ten aanzien van demografische ontwikkelingen op 

bladzijde 7 (van de NRD) mist de indiener een specifieke 

passage voor wat betreft het Veenkoloniaal gebied 

De demografische ontwikkelingen in paragraaf 3.2 

beschrijven een algemene trend en gaan niet in op 

gebieden als het Veenkoloniaal gebied. Uiteraard zijn er 

lokale en regionale variaties in ontwikkelingen. Deze 

worden in de NRD echter niet verbijzonderd. 

8.2 Ten aanzien van de verandering van het klimaat op 

bladzijde 7 merkt de indiener op dat warmere zomers 

leiden tot grotere sterfte bij ouderen en zieken en 

significant meer stroomverbruik als het gevolg van het 

gebruik van airco’s veroorzaakt. 

Ook deze actuele ontwikkeling beschrijft een algemene 

trend. Waar nodig wordt er in het MER nauwkeuriger 

gekeken naar specifieke (exogene) effecten van 

klimaatverandering. 

8.3 Ten aanzien van de ontwikkelingen in de 

wereldeconomie op bladzijde 7 geeft de indiener aan dat 

er: banen op MBO1/MBO2 zullen verdwijnen; er meer 

mensen in de bijstand gaan komen vanwege een gebrek 

aan laaggeschoolde banen en filiaalbedrijven verder 

automatiseren. 

De in paragraaf 3.2 beschreven ontwikkelingen in de 

wereldeconomie geven een algemene trend weer en 

heeft niet als doel om een gedetailleerde analyse van de 

arbeidsmarkt te maken. Waar nodig wordt er in het MER 

een nauwkeuriger beschrijving gegeven van de 

(exogene) trends en ontwikkelingen en de invloed op de 

Drentse arbeidsmarkt en economie. 

8.4 Naar aanleiding van bladzijde 9 roept de indiener op tot 

een herstructureringsplan om eenzijdig gebouwde 

woonwijken te transformeren naar wijken waar 

consumenten wooncarrière kunnen maken, een totale 

verdubbeling N34 van Emmen naar Groningen en de 

aanleg van een spoorverbinding Hoogeveen-Emmen. 

De provincie neemt kennis van deze punten. In het MER 

zal in een tussenbalans worden opgemaakt in hoeverre 

de in de huidige Omgevingsvisie geuite ambities bereikt 

worden. Op dit moment is niet duidelijk of er aanleiding 

bestaat om de door de indiener aangedragen punten te 

overwegen. 

8.5 De indiener vraagt om het behoud van goede 

luchtkwaliteit en doet de suggestie om vrachtwagens 

met dieselmotoren te bannen uit de binnensteden. 

De provincie neemt kennis van dit punt. In het MER zal 

in een tussenbalans worden opgemaakt in hoeverre de 

in de huidige Omgevingsvisie geuite ambities bereikt 

worden. Op dit moment is niet duidelijk of er aanleiding 

bestaat om het door de indiener aangedragen punt te 

overwegen. 

8.6 Op basis van de informatie op bladzijde 13 pleit de 

indiener voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor 

bestaande bedrijven (tot en met milieucategorie 6) 

De provincie neemt kennis van dit punt. In het MER zal 

in een tussenbalans worden opgemaakt in hoeverre de 

in de huidige Omgevingsvisie geuite ambities bereikt 

worden. Op dit moment is niet duidelijk of er aanleiding 

bestaat om het door de indiener aangedragen punt te 

overwegen. 

 

 

9. Waterschap Hunze en Aa’s 

 

 Reactie Beantwoording 

9.1 De indiener geeft aan bijzonder geïnteresseerd te zijn in 

de relatie tussen de Omgevingsvisie enerzijds en het 

waterdossier, doelbereik en milieueffecten anderzijds. 

De provincie bedankt de indiener voor de getoonde 

interesse en neemt kennis van de belangstelling die de 

indiener toont voor de relatie tussen de genoemde 

onderdelen. 
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9.2 De indiener verzoekt om in de beoordeling van de 

effecten in paragraaf 6.2.1 naast waterkwaliteit en 

waterberging, ook andere delen van het waterdossier 

worden meegenomen: wateroverlast en watertekorten. 

Dit punt is vanuit klimaatontwikkelingen een logische 

verbreding van de beoordelingsscope uit de NRD. De 

aangedragen thema’s krijgen een plek in het definitieve 

beoordelingskader. 

9.3 De indiener gaat ervan uit dat er onder het criterium 

‘waterkwaliteit’ ook aandacht wordt besteed aan de 

ecologie en de problematiek rond ‘stoffen’. 

Hier zullen we in het MER inderdaad aandacht aan 

besteden. 

9.4 Naar mening van de indiener neemt het element ‘water’ in 

het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten een 

beperkte plaats in. De indiener is daarom verheugd met 

het besluit van Provinciale Staten om de huidige 

Omgevingsvisie als basis te blijven hanteren bij de Revisie 

van de Omgevingsvisie. In het onderdeel ‘basis op orde’ 

uit de huidige Omgevingsvisie zijn namelijk enkele 

watergerelateerde onderwerpen vastgelegd: een robuust 

watersysteem, een goede waterkwaliteit en vorming van 

strategische grondwatervoorraden. De indiener ziet met 

belangstelling de confrontatie tegemoet tussen de huidige 

beleidsambities en de nieuwe beleidsambities en de 

ontwikkelingen die centraal staan bij de Revisie van de 

Omgevingsvisie. 

De provincie onderkent het belang van de genoemde 

watergerelateerde onderwerpen en neemt kennis van de 

belangstelling die de indiener toont voor de confrontatie 

tussen ambities zoals die in het MER voor de Revisie van 

de Omgevingsvisie voorzien is. 

 

 

 

 

10. Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

 Reactie Beantwoording 

10.1 De indiener geeft aan bijzonder geïnteresseerd te zijn in 

de relatie tussen de Omgevingsvisie enerzijds en het 

waterdossier, doelbereik en milieueffecten anderzijds. 

De provincie bedankt de indiener voor de getoonde 

interesse en neemt kennis van de belangstelling die de 

indiener toont voor de relatie tussen de genoemde 

onderdelen. 

10.2 Om ongewenste ontwikkelingen op gemeentelijk niveau 

te voorkomen, vindt de indiener het belangrijk dat 

ruimtelijke keuzes ook worden afgewogen in provinciaal 

perspectief en binnen de provinciale kaders. 

Met de revisie wordt o.a. beoogd te anticiperen op de 

Omgevingswet (zie NRD, p.1). In dat licht herkent de 

provincie de door indiener beschreven ontwikkeling. In 

het MER zal worden onderzocht of er aanleiding bestaat 

om provinciale beleidskaders aan te passen. 

10.3 De indiener verzoekt bij de Revisie van de Omgevingsvisie 

rekening te houden met de nieuwe inzichten die in de 

loop van dit jaar kunnen ontstaan (in de uitwerking van 

het koersdocument) 

Bij de Statenvergadering in het najaar zullen het 

Koersdocument en de reikwijdte en detailniveau van het 

MER gezamenlijk op de agenda staan. Hiervoor zullen de 

volgende stukken als één ‘pakket’ worden aangeboden: 1. 

het Koersdocument; 2. de NRD (zoals deze ter inzage 

heeft gelegen); 3. onderhavige Reactienota; en 4. het 

advies van de Commissie voor de m.e.r. over de NRD. 

10.4 Naar mening van de indiener neemt het element ‘water’ 

in het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten een 

beperkte plaats in. De indiener is daarom verheugd met 

het besluit van Provinciale Staten om de huidige 

Omgevingsvisie als basis te blijven hanteren bij de Revisie 

van de Omgevingsvisie. In het onderdeel ‘basis op orde’ 

uit de huidige Omgevingsvisie zijn namelijk enkele 

watergerelateerde onderwerpen vastgelegd: een robuust 

watersysteem, een goede waterkwaliteit en vorming van 

strategische grondwatervoorraden. De indiener ziet met 

belangstelling de confrontatie tegemoet tussen de 

huidige beleidsambities en de nieuwe beleidsambities en 

de ontwikkelingen die centraal staan bij de Revisie van de 

Omgevingsvisie. 

 

 

De provincie onderkent het belang van de genoemde 

watergerelateerde onderwerpen en neemt kennis van de 

belangstelling die de indiener toont voor de confrontatie 

tussen ambities zoals die in het MER voor de Revisie van 

de Omgevingsvisie voorzien is. 
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10.5 De indiener verwijst naar een bijgevoegd position paper 

wat een samenvatting vormt van de onderwerpen en 

aandachtspunten die de waterschappen hebben 

ingebracht tijdens verschillende gesprekken met de 

provincie Drenthe 

De provincie bedankt de indiener voor de informatieve 

position paper en beschouwt het als een nuttig 

informatiedocument dat bij het opstellen van het MER 

betrokken kan worden. Op dit moment is niet duidelijk of 

de door de indiener aangedragen onderwerpen en 

aandachtspunten leiden tot bijstelling van provinciale 

ambities met betrekking tot de fysieke leefomgeving. 

Daarom wijst de provincie de indiener op de mogelijkheid 

om te reageren op de ontwerp-omgevingsvisie, waarin 

nieuwe ambities en hun effecten op de fysieke 

leefomgeving geconcretiseerd zullen zijn. 

10.6 De indiener verzoekt om in de beoordeling van de 

effecten in paragraaf 6.2.1 naast waterkwaliteit en 

waterberging, ook andere delen van het waterdossier 

worden meegenomen: wateroverlast en watertekorten. 

Dit punt is vanuit klimaatontwikkelingen een logische 

verbreding van de beoordelingsscope uit de NRD. De 

aangedragen thema’s krijgen een plek in het definitieve 

beoordelingskader. 

10.7 De indiener gaat ervan uit dat er onder het criterium 

‘waterkwaliteit’ ook aandacht wordt besteed aan de 

ecologie en de problematiek rond ‘stoffen’. 

Hier zullen we in het MER inderdaad aandacht aan 

besteden. 

 

10.8 De indiener verzoekt in de gebiedsbeschrijving in 

paragraaf 3.1 voor de volledigheid ook de waterschappen 

in de provincie Drenthe op te nemen. 

Het doel van de NRD is om de onderzoeksagenda en de 

aanpak voor het MER voor de Revisie Omgevingsvisie 

uiteen te zetten. In dit kader is in paragraaf 3.1 bij wijze 

van context een zeer globale gebiedsbeschrijving 

opgenomen. Tegen die achtergrond vinden wij het niet 

nodig de NRD aan te passen zoals voorgesteld. 

 

 

11. Gemeente Ooststellingwerf 

 

 Reactie Beantwoording 

11.1 De indiener heeft kennis genomen van de NRD en vraagt 

bij het opstellen van het planMER ook de effecten van de 

omgevingsvisie op de woon- en leefomgeving van 

gemeente Ooststellingwerf inzichtelijk te maken, wanneer 

deze zich voordoen.  

Voor zover ze zich (kunnen) voordoen, brengt het MER 

ook de effecten op de fysieke leefomgeving buiten 

Drenthe in beeld. De provincie doet dat op een schaal- en 

abstractieniveau dat past bij de strategische keuzes die in 

het kader van de Revisie worden gemaakt.  
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A Brouwer

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Schimmel, Henk < Henk.Schimmel@enexis.nl>
dinsdag 6 juni 20L7 13:55

Post

Arjen Brouwer
reactie NRD Revisie Omgevingsvisie

Geachte lezer,

Enexis B.V. is als netbeheerder in -onder andere- de provincie Drenthe verantwoordelijk voor een goed en
verantwoord beheer van het openbare elektriciteitsnetwerk. Wij voelen daarbij tevens verantwoordelijkheid voor
het meewerken aan de totstandkoming van initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen rondom verantwoorde
opwekking van energie in de Omgevingsvisie waaromtrent onze reactie en zienswijze gevraagd wordt.

Het is verheugend om te zien dat in de Omgevingsvisie rekening wordt gehouden met het veranderende
energielandschap, met name door het opnemen van paragraaf 4.2 en het integraal aandacht besteden aan inpassen

van hernieuwbare energie.

Wij zien dat de aandacht voor de voorzieningen voor (hernieuwbare) energie in de Omgevingsvisie zich focust op het
ruimtelijk aspect. Maar, minstens zo belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de inpassing van de
infrastructurele aspecten die horen bij een andere manier van omgaan met energie en dan vooral de opwekking van
hernieuwbare energie.
lmmers, naast ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie (in de praktijk is dat de opwekking van elektriciteit
met zonnepanelen of windmolens) moet er ook ruimte zijn voor de energie-infrastructuur zelf alsmede ín de
energie-infrastructuur om bijvoorbeeld zonneparken of windmolenparken op aan te kunnen sluiten. Een

'onhandige' ruimtelijke planning van de locatie van zonneparken of windmolenparken heeft vaak tot gevolg dat er
enorme kosten moeten worden gemaakt om de elektriciteitsopbrengst daarvan naar het openbare netwerk te
kunnen brengen.

Daarom denken wij dat het zinvol is om al in de Omgevingsvisíe aandacht te besteden aan het ontwikkelen van
criteria voor het aanwijzen van gebieden waar grootschalige hernieuwbare energie moet of mag worden
gerealiseerd en daarbij een wegingsfactor toe te kennen aan de vraag of de benodigde energie-infrastructuur al

aanwezig is of tegen redelijke maatschappelijke kosten gerealiseerd kan worden.

Wij zien de verdere procedure met belangstelling tegemoet

Groet,
Henk Schimmel
Adviseur Omgevingsma nagement

ENEXIS B.V. Asset Management (AsM) / Magistratenlaan 116 I 5223 MB 's -Hertogenbosch / Postbus 856 / 5201 AW 's-Hertogenbosch / M +31 6
1 1 398733 / henk.schimmel@enexis.nl
enexisnetbeheer. nl
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Marijke ten Cate

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

Geachte heer A. Brouwer,

Peter Hamming <p.hamming@meppel.nl>

donderdag L juni 2OI7 9:45

Post;Arjen Brouwer; Eddy Diekema

Henrieke Bolding; Jan Cas Smit; Hugo van Eerten; Kees Offringa;Jaap Veeloo; Dick

Molenaar; Rob van der Schans; Huub Hooiveld; Marcel Bos; Carolien van de Bles

reactie NRD- Revisie provinciale omgevingsvisie, gemeente Meppel

22017-0001.1888 LOS 0.1 Memo.docx

:',¡o. 2"t /ó'39OC

- I JUNI ?017

'í.r\ßÉ

DIV

ingek,:

Wij waarderen het dat u ons aan de voorkant benadert om mee te denken

de Omgevingsvisie.
Graag maken wij dan ook gebruik van deze gelegenheid.

ln ziin algemeenheid kunnen wij ons vinden in deze opzet die de globale kaders geeft van het proces en de inhoud.

ln lijn met het door ons opgevraagde advies van RUD-Drenthe, zie bijlage. Verder willen wij u ter overweging mee

geven om te kijken of er mogelijkheden zijn om de laatste tabel met de toetsingsaspecten van fysieke leefomgeving
iets minder traditioneel in te steken. Aangezien de Omgevingswet daar nu meer aanknopingspunten voor lijkt te
bieden dan onder het "oude" regime. Te denken valt aan thema's zoals: duurzaam(en circulair), sociaal, gezondheid

(meer dan alleen milieu).

Hierbij kort opgesomd onze verdere meer specifieke reactie:
- H3.1: Het belangvan de stad(en dus ook Meppel)wordt hierterecht mooiverwoord als belangrijk kenmerk
van Drenthe.
- H3.2: Bij de demografische ontwikkeling lijkt er een nadruk te liggen op krimp in Drenthe, wel wordt groei in

de steden benoemd, maar onduidelijk is of hiermee ook de (potentiele)groei van Meppel wordt onderkend. Wij

herkennen ons namelijk niet in de'krimp-gedachte'.
- H3.2: Redenerend vanuit "wereld(economie)schaalníveau" zien we Drenthe niet direct als een perifeer

gebied. Wij herkennen binnen Drenthe wel regionaleverschillen, waarbijvoor Meppelin iedergevalde
benoeming als perifeer gebied niet op gaat. Meppel functioneert juist als verbindende trimodale schakel

tussen stedelijk en landelijk gebied. Wij herkennen ons dan ook niet in de conclusie(eind paragraaf 3.2.).

- Tabel 3.1": Graag in de tabel een regionale nuancering ten aanzien van het geformuleerde overaanbod aan

hectares bedrijventerrein. Deze actuele ontwikkeling is niet overal in Drenthe aan de orde en in Meppel zien

wij juist nog groei potentie.
- Tabel 3.1: Aan het einde van deze tabel, graag ook aandacht voor realisatie sluizen in Zwartsluis, is een

mooie actuele gezamenlijke ontwikkeling/prestatie om bij stil te staan volgens ons. Hetzelfde geldt voor de

provinciale weg, waar we gezamenlijk werken aan een ondertunneling voor fietsers tussen Nieuwveenselanden en

de binnenstad. (Goed om te noemen omdat deze ook onderdeel is van een andere opgave: de bereikbaarheid van

onze bedrijventerreinen welke op termijn op meerdere punten gaat spelen zoals bij een meer definitieve ontsluiting
van deze woonwijk door middelvan een tweetal nieuwe rotondes op deze provinciale weg. Wellicht samen te
vatten als: "Aanpassingen N375 te Meppel, tbv bereikbaarheid en verkeersveiligheid."
Ook goed om te noemen: spoorverdubbeling Zwolle-Herfte. Dat levert nl. kwaliteit voor de verbinding richting

Meppel en richting Emmen.
- We zien in de dagelijkse praktijk een actuele provinciale ambitie op het gebied van grondstoffen (circulaire

economie) met actuele ontwikkelingen. Deze worden hier nu niet wordt genoemd. Wijgeven dit mee ter
overweging.

- H4: Wij zijn het eens, en waarderen het, dat Meppel wordt genoemd als sterke stad.

1

Hoogachtend,
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Mevr. H. Bolding
Teamleider Beleid en Regie

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten
die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de
geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen
wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.

2

Nija4
Stamp



Onderwerp:
Opsteller:
Datum:
zaaknummer:
bevoegd gezagi
zaaknummer BG

Reactie op de "notitie reikwijdte en detailniveau" voor de MER bij de Omgevingsvisie'

IJ.E. Boersma
30-05-2017
Z,201.7-00077888
Gemeente Meppel
1.223398

Memo

Inleiding
De provincie Drenthe is voornemens de bestaande Omgevingsvisie Drenthe te reviseren. Als onderdeel van

de revisie wordt een m.e.r. procedure doorlopen. Hiervoor is een "Notitie Reikwijdte en Detailniveau"

(NRD) opgesteld. De gemeente Meppel heeft de RUD Drenthe gevraagd advies uit te brengen over de notitie

in verband met een eventuele reactie naar de provincie.

Beoordeling
De NRD beschrijft welke beleidsthema's in de MER worden onderzocht en waarom. Daarnaast gaat de NRD

in op de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en beoordeeld.

Verder blijkt uit de NRD dat in de nog op te stellen MER onder meer zal worden gekeken naar de volgende

thema's: gezondheid en milieu fluchtkwaliteit, geluid, licht en externe veiligheidJ, bodem, water en klimaat

(CO2 -reductie / energiebesparing).

In de NRD worden alle thema's genoemd die voor het milieu in Meppel relevant zijn. Dit gebeurt echter op

dusdanige hoofdlijnen dat hieraan nog geen conclusies kunnen worden ontleend. In de nog op te stellen

MER zullen de effecten van de thema's worden uitgewerkt.

Conclusie
De NRD geeft vanuit milieu geen reden tot het maken van opmerkingen'
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No

Ingok, -6 JUN| 2017gemeente

Opsterland

Provincie Drenthe

De heer A. Brouwer

Postbus 122

94OO AC ASSEN

ßE

Tel.nr.:

(0512) 386 316

Uw kenmerk: Uw brief van:

17 |MBE|2O17OO126 26 april 2017

I

Onderwerp:
Reactie NRD Revisie Omgevingsvisie

Ons kenmerk:

2017-16775

Behandeld door:

Sacha Stevens

Bijlagen:

Beetsterzwaag, 6 juni 2017
Verzonden op:

Geachte heer Brouwer,

Bedankt voor het toezenden van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de revisie
omgevingsvisie Drenthe. Wij hebben dit document met belangstelling gelezen en maken graag van de
gelegenheid gebruik onze reactie te geven.

U geeft aan dat de bouwstenen 'energielandschappen', 'sterke steden' en 'vrijetijdseconomie' de
belangrijkste inhoudelijke thema's van de revisie vormen en dat u deze nieuwe beleidsambities in de
confrontatiematrix gaat afzetten tegen de huidige beleidsambities. Wij zijn geïnteresseerd hoe die
matríx eruit gaat zien en hopen die terug te zien in de MER.

Daarnaast willen wij u een aantal voor ons belangrijke onderwerpen en vragen meegeven, die wij in
de MER graag willen terugzien. Deze zijn:
1. Effect op Natura 2000 gebied Bakkeveense Duinen

Op slechts twee kilometer afstand van de Drentse grens, liggen de Bakkeveense Duinen. Wij
zouden graag zien dat dit Natura 2000 gebied wordt meegenomen in de MER;

2. lnvulling energietransitie
ln de bouwsteen energielandschappen (paragraaf 4.2) staat dat er spelregels worden ontwikkeld
om aan te geven langs welke weg de energietransitie wordt gerealiseerd. Wij hebben de aanname
gemaakt dat er naast deze spelregels ook maatregelen en uitvoeringsacties zullen komen. De
effecten op de omgeving van deze maatregelen (bijvoorbeeld windmolens) zien wij graag terug in
de MER;

3. Ontwikkeling landbouw
Het landoppervlak van Drenthe is voor het grootste deel in gebruik als landbouwgrond (paragraaf
3.1). U heeft in uw vigerende omgevingsbeleid staan dat u voldoende ontwikkelingsruimte voor de
landbouw wil bieden. Hoe gaat de provincie Drenthe om met de actuele ontwikkelingen in de
landbouw zoals genoemd in tabel 3.1? Graag zouden we de effecten van deze ontwikkelingen in
de MER terug willen zien.

FROVINC



gemeente

Opsterland

Wijzijn geinteresseerd in de revisie van de omgevingsvisie en bijbehorende MER en zouden het op
prijs stellen als u ons weer informeert. Mochten er nog vragen zijn over deze reactie, dan kunt u

contact opnemen met Sacha Stevens, sacha.stevens@opsterland.nl, telefoonnummer (0512) 386
31 6.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de ris, de eester,

Koen Ellen van Selm



Marijke ten Cate

Categorieën: DIV

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit der Beteiligung zu der Revision zur Omgevingsvisie Drenthe. Beigefügt ist unsere
Stellungnahme.

Dear Sir or Madam,

thank you for informing us about your planned revision of the Omgevingsvisie Drenthe. Please find attached our
response to your proposal.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Mit freundlichen Grußen
lm Auftrage
Gesa Köhler

N iedersächsisches M in isterium für Ernäh ru ng,
Landwirtschaft u nd Verbraucherschutz
Referat 303 Raumordnung und Landesplanung
Calenberger Straße 2
30169 Hannover
Tel.: 0511 120 8633
Fax: 051 1 120 8643
E-mail: Gesa. Koehler@ml. niedersachsen.de
I nternet: www. raumordn unq. niedersachsen.de

Köhler, Gesa (M L) < Gesa.Koehler@ ML.Niedersachsen.de>

woensdag 31 mei 2017 13:53

Post

Gesterka mp- Merkens, Hermine (M L); Arjen Brouwer
NRD Omgevingsvisie Drenthe
20170531-Stellungnahme Niedersachsen Notitie Reikwijdte.pdf

¡:'r..l'' iir*ii" iRl¿N'f HE

?at2oo ¡ó37

Ingek, 3 | l4il 2Û17

ß€
)QQR:

rw$: G,rAFD,:

1

Nija4
Stamp

Nija4
Stamp

Nija4
Stamp

Nija4
Stamp



Niedersåchsisches Mlnister¡!m lür Ërnährung, Laodwirtschaft und Verbraucherschutz
Postfaôh 2 43. 30002 Hannover

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

lhr Zeichen, lhre Nachricht vom

17 lMBEl2017001 269, vom
26.04.2417

Mein Zeichen (Be¡ Antwort angeben)

303 - 01239t26-4
Durchwahl0511 120-

8633

Provincie Ðrenthe
Postbus 122
9400 AC Assen
Niederlande

Bearbeitet von

Frau Köhler
- per E-Ma¡l .

E-Ma¡l

Gesa.Koehler@ml.niedersachsen.de

Hânnôver

3 / .05.2017

Revision Omgevingsvisie Drenthe, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit der Beteiligung zu der Revision zur Omgevingsvisie Drenthe. Sie
haben uns in einem ersten Schritt darüber informiert, dass Sie die Omgevingsvisie anpassen
und um die Themenbereiche ,,Energielandschaften", ,,starke Städte' und ,,Freizeitökonomie" er-
weitern wollen. Sie eröffnen die Möglichkeit, hierzu Rückmeldungen zu geben, ln einem nächs-
ten Schritt werden Sie die Omgevingsvisie und einen Umweltbericht (milieueffectrapport) erstel-
len, zu denen eine Konsultation durchgeführt wird. Wir haben hierzu folgende Anmerkungen:

Wir gehen davon aus, dass die an Drenthe angrenzenden niedersächsischen Kommunen bei
der Konsultation beteiligt werden. Zudem empfehlen wir, das Bundesamt für lnfrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr als Schutzbereichsbehörde zu beteiligen, da
auch in den Niederlanden ein Schutzbereich der Bundeswehr angeordnet ist,

Aus niedersächsischer Sicht sind die drei vorgesehenen Schwerpunktthemen der geplanten
Fortschreibung der Omgevingsvisie ,,Energielandschaften", ,,starke Städte" und ,,Freizeitökono-
mie" auch unter grenzüberschreitender Perspektive zu begrüßen.

Niedersachsen befürwortet die Energiewende. Vor diesem Hintergrund wird es unterstützt, dass
auch die Region Drenthe bis 2050 auf 100 % erneuerbare Energien umstellen will. Das Ziel,
hierfür zunächst in einem Zwischenschritt die Entwicklung und ihre Auswirkungen auf das Land-
schaflsbild bis 2030 aufzuzeigen, scheint ein sinnvolles lnstrument zu sein. Es wird angeregt,
auch der Frage nachzugehen, inwiefern die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Energie-
marktes einen Beitrag zum nachhaltigen Umbau der Energiesysteme leisten kann. ln dieser Hin-
sicht wird auch das grenzüberschreitende Energieprojekt,,Smart Energy Region Emmen-Haren"
(SEREH) zwischen der Stadt Haren (Ems), der niederländischen Gemeente Emmen und weite-
rer Projektpartnern begrüßt.
Bei konkreten Planungen zu erneuerbaren Energien in Grenznähe sollte im Sinne des Grundsat-
zes gut nachbarschaftlicher Beziehungen das sog. (und in der Provinz Drenthe bekannte),,Mep-
pener Traktat" weiterhin Berücksichtigung finden.

lm Themenbereich,,starke Städte" wird angeregt, auch der Frage nachzugehen, inwiefern
Städte bzw. Zentrale Orte im deutsch niederländischen Grenzraum auch jenseits der Grenze
Funktionen der Daseinsvorsorge übernehmen bzw. zukünftig übernehmen sollten. Analysen der

Disn¡lgebäude
Calenberger Str8ße 2
30169 Hannover

U-Bahn
Linie 3, 7 und I
H Wsterloo
8uc
Linie 120
H Walerlooplalz

E.lrall BankYoôindung
Nord/LB (BLZ 250 500 00) Konto 106 022 676
IBAN: OE63 2505 0000 0108 0226 76
SWIFT-glC: NOLA ÞF 2H'iil-

Telslon
0511 1204
lêlelu
0511't20-2385

Postslelle@ml.niedersachsen.de



niedersächsischen Raumordnung belegen, dass auf der Grundlage der verkehrlichen Eneich-
barkeit solche grenzüberschreitenden Verflechtungen durchaus von Bedeutung sind bzw. sein
können.
(htto://www.ml.niedersachsen.de/themen¿r.auqordnuno landesolanunç/fachinformationssystem
ra umordnuno/grreichbarkeiþvon-mittel-und-obezentren- I 52334. html )

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrage

jø-^ ar2"4-.



Marijke ten Cate

Categorieën: DIV

Geachte herr/mevrouw,
geachte heer Brouwer,

anbei die Stellungnahme des Landkreises Emsland zu oben genanntem Verfahren

Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groeten
lm Auftrag

Mareike Herzog

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Telefon: 0593 1- 44-L525
Fax:0593L 44-3762
E-Ma il: mareike.herzoe@emsland.de

Fachbereich Hochbau
L{ndkreis Emsland

drdeniederung 1

497L6 Meppen

Landkreis Emsland
http ://www. emsland.de

Mareike Herzog < Mareike.Herzog@emsland.de >

woensdag 31 mei 20L7 8:12

Post

Onderwerp: Revisie Omgevingsvisie Drenthe, Notitie Reikwijdte en Detailniveau
img968.pdf - Adobe Acrobat.pdf
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Emslan
'$Landkreis Emsland. Postfach l5 62' 49705 Meooen

Landkreis Emsland
Der Landrat

Abûeilung:

Raumordnuno und Stådtebau
AnepræÌpertner:

tlerr Dr. Kühne
Gobåudc: Fl(h€lfZi.-Nr.

Kreishausl B526.OG

Telefon-V.mitüung 05Cal .ß{
Telcfax 05931 ¿t4-æ1526

lntarnct t'/ttp:íwlÌTv. cmCend.dô
E-Mail: llori¡n.kucllns@effl¡land.dc

Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen

H¡u¡¡drõae:
Kr.irhå6 l, Ordc¡i.dmng 'l , /t9716 Moppco

spræh¿ù¡t n:
tlo. - Oo. 0E:3o12:30 Uhr u, 14;3016:001'rìr
Fr. 08:3û1300 Uhr
&6vqbirìdr¡ne: Un¡c 933, lhlhd.llc Krcilhlu!

Drtm u. ZoicTlan lhrca Sclreibem: Mein Zeichen: t Durcfit¡Ctl:

Schreiben vom 26.M.2O17 Kü osgsr 44-1526

Stellungnahme zur Revlsie Omgevlngsvisie Dronthe, Notltle Reikwifdte en Detailniveeu;
lhr Schrclben vom 26. Aprll20l7

Sehr geehrte Damen und Herren,
geachte heer Brouwer,

víelen Dank für lhr Schreiben vom 26. April 2A17 und den Hinweis auf das Scoping-Verfahren

zur Aktualisierung der Omgevingsvisie der Provinz Drenthe.

ln diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass der Landkreis Emsland im Rahmen der

überarbeitung des Regionalen Raumordnungsprogramms im sachlichen Teilabschnitt Energie

die Windkraft neu beplant hat. Dabeifindet auch das Meppener Traktat mit einem 376m breiten

Gelåndestreifen als weiches Tabukriterium Anwendung mil der Folge, dass im Traktatsgebiet

keine Windkraflanlagen zulåssig sind.

Vor diesem Hintergrund halte ich eine Beachtung des Traktatsgebiets auch im Rahmen der

Überarbeitung lhrer Omgevingsvisie (Windenergie zoekgebied) für erforderlich.

lch bitte Sie, den Landkreis Emsland am weiteren Verfahren zu beteiligen.

ln Vertretung

Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groeten

lleooon
o*^,jLlto¿7

K

Brnkvrtindungo:
Sp.rlc¡. Embrd
EVA M.pp.n
Podb.nk Hannovca

IB N: O€3S2lFsml
l8A¡.¡: O€07 26661¡ê4
l8Át¡: 0€36 25Ol 0æO

30, Btc:
OO, BIG:
06, Btc:

-rF
omo0(}r3
01208t0
qx2 13¿3

l¡OL^OÉ.21eMS
GE¡¡OO€FTMEP
PBIS(D€FF2!0



No.

College van Gedeputeerde Staten van de
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Leeuwarden, 11 mei 2017
verzonden' I TlrlEl zflll
Ons kenmerk : 01419334
Afd./Opgave : Omgevingszaken
Behandeld door : F.R.A.M. Kleijsen / (058) 292 56 31 of f.r.a.m.kleijsen@fryslan.frl
Uw kenmerk : 17fii4B812017001269
Bijlage(n) :

Onderwerp : Revisie Omgevingsvisie Drenthe, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van uw Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten be-
hoeve van het op te stellen MER in het kader van de Revisie Omgevingsvisie Drenthe.

Wij krjken belangstellend uit naar de effecten van uw voornemens voor nieuw beleid in het
kader van de bouwsteen Vrijetijdseconomie, met name waar dit betrekking heeft op de na-
tuunruaarden van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Het rapport geeft ons voor het overige geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkin-
gen.

Wijwensen u succes met uw Revisie Omgevingsvisie.

Hoogachtend,

llege van Ged uteerde Staten,

ma
n.

.I/ I.

mens het

Onske¡rnrerk: 01419334
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Schmutzhart, Doris < D.Schmutzhart@cultu reelerfgoed.nl >
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Geachte heer Gjaltema,

Hartelijk dank voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) planMER Revisie Omgevingsvisie
Drenthe die u mij voor advies heeft aangeboden. Ik heb de NRD met veel belangstelling doorgenomen
en wil u complimenteren met de heldere beschrijving van het proces dat u van plan bent om te
doorlopen om zodoende tot een goede effectbeoordeling te komen. Ik heb enkele inhoudelijke
overwegingen die ik u graag mee wil geven. Deze hebben met name betrekking op de onderwerpen
archeologie en cultuurhistorie.

De Provincie Drenthe heeft vrij recent haar Cultuurnota 2017-2020: De verbeelding van Drenthe
vastgesteld. Daarnaast beschikt de provincie over het document Cultuurhistorisch Kompas,
Hoofdstructuur en Beleidsvisie (2009) dat ook nog steeds van toepassing is. De beide nota's bieden
een mooi inhoudelijk overzicht van de cultuurhistorische kwaliteiten van de provincie en ook de kansen
die deze met zich meebrengen. Beide documenten worden niet in de NRD genoemd en ik vraag me af
of u deze bij het onderzoek zult betrekken? Tevens vraag ik me af of de Drentse Commissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie een rol heeft bij het onderzoek en, zo niet, of u dit zou willen
overwegen?

Hoofdstuk 3.1 van de NRD beschrijft de provincie met haar kenmerken. Het valt me op dat de
belangrijke cultuurhistorische en archeologische objecten, structuren en gebieden niet expliciet worden
genoemd. Ik denk dan aan onder meer het bijzondere prehistorische landschap met de voor Drenthe
kenmerkende hunebedden en grafheuvels, de twee Drentse kolonies van de Maatschappij van
Weldadígheid die zijn voorgedragen voor een UNESCO-nominatie of het gebied van de veenkoloniën
ten oosten van Geopark Hondsrug.

Drenthe heeft inderdaad in tegenstelling tot andere gebieden in Nederland weinig water, maar het
gebied van de veenkoloniën is daarentegen juist weer heel waterrijk. De natte infrastructuur in dat
gebied zou ten behoeve van de Vrijetijdseconomie, een van de bouwstenen voor het nieuwe
omgevingsbeleid, geëxploiteerd kunnen worden. Evenals trouwens het zeer eigentijdse thema van de
invloed van de mens op het landschap en de aarde. Het landschap van de veenkoloniën is door
mensenhand in het extreemste gevormd waardoor een hoge mate van verschraling is opgetreden.

In hoofdstuk 3.2 van de NRD worden de voor Drenthe verwachte demografische ontwikkelingen
besproken. Prognoses wijzen uit dat Oost-Drenthe met demografische krimp te maken krijgt en heel
Drenthe met vergrijzing. Om te zorgen voor vitaliteit en continuïteit in de provincie -wat ook in het
belang is van het cultureel erfgoed- verzoek ik u om in overweging te nemen om bij de ontwikkeling
van de Vrijetijdseconomie in te zetten op de jeugd en op Nederlanders met een migratieachtergrond
In de Erfgoedbalans 2017 die door het Ministerie van OCW is gepubliceerd, staat dat Nederland in
2060 naar verwachting 5,6 miljoen inwoners met een migratieachtergrond heeft, Dit vormt een
uitdaging en ook een kans.

Tot slot wil ik u graag nog wijzen op de website Handreiking erfgoed en ruimte waar veel nuttige en
inhoudelijke informatie te vinden is over erfgoed in het ruimtelijke domein. Voor de 'Bouwsteen
Energielandschappen' is voor u het dossier Energie en erfgoed interessant. Daar kunt u ook de
inspirerende en verbeeldende tijdliin van het Nederlandse energielandschap vinden. Daarnaast heeft
de RCE een aantal jaar geleden, samen met Witteveen en Bos, een handreiking opgesteld voor
cultuurhistorie in de m.e.r. Deze handreiking beschrijft een manier waarop je cultuurhístorie en
archeologie op een volwaardige wijze in het onderzoek kunt betrekken.
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Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u vragen hebben, neem dan zeker
contact op.

Met vriendelijke groet,

Doris Schmutzhart

mevrouw D.H. (Doris) Schmutzhart MA
Adviseur erfgoed en ruimte

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG I Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP I Amersfoort

M0653950333
d.schmutzhart@cu ltu reelerfgoed. n I

www.cu ltu reelerfgoed. nl
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Hierbij de reactie namens de VPB.

Met vriendelijke groet,

Herman G. ldema

Directeur VPB

Herman Idema < h.idema@vpb-emmen.nl>
vríjdag 2 juni 20L7 L0:55
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Website : www.vpb-emmen.nl

Meer willen weten over rijden op waterstof geproduceerd in Emmen? Op 20
juni 2017 praten we u b¡j.

Please consider the environment before printing this email

Disclaimer:
Dit e-møilbericht is vertrcutitelijk en uitsluitend bedoeld voor de geødresseerde. lndien u niet de geødresseerde bent wordt u venocht de
afzender hiervøn in kennís te stellen,

PROVINCIE DRENTHE
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VPB BV, Naut¡lusstraat3,782L AG, Emmen

Aan post@drenthe.nl

Emmen, 1 juni 2017

Betreft: reactie NRD Revisie Omgevingsvisie

LS,

De complimenten voor het tot stand komen van deze notitie. De VPB kan zich

vinden in een groot gedeelte van de inhoud met echter nog de volgende

opmerki ngen /aanvu I I i n gen.

Blz 7 119 people: demografische ontwikkelingen

¡ mis een specifieke passage voor wat betreft het Veenkoloniaal gebied

Blz 7 119 planet: verandering van klimaat

. warmere zomers leiden tot grotere sterfte bij ouderen en zieken

. warmere zomers leidt tot significant meer stroomverbruik als gevolg van het

gebruik van airco's

Blz 7 l19 prosperity: wereldeconomie

. banen op MBOI i MBO2 zullen verdwijnen

. er zullen meer mensen in de bijstand gaan komen omdat er domweg te

weinig laaggeschoolde banen zullen zijn
. filiaalbedrijven gaan verder met automatiseren; met minder mensen meer

omzet

L



,.slI fimanffint ¡

\vpel
VPB BV, Nautilusstraal3,TS2t AG, Emmen

Blz 9119

. om Drenthe en met name de 'grote' steden aantrekkelijk te houden zal er een

ambitieus herstructureringsplan moeten worden ontwikkeld om met name de

eenzijdig gebouwde woonwijken te transformeren naar wijken waar je als

consument wooncarriere kan maken

. totale verdubbeling N34 van Emmen-Groningen

. aanleg spoorverbinding Hoogeveen - Emmen

Blz 12119

behoud goede luchtkwaliteit niet alleen voor het buitengebied maar ook voor

de zogenaamde HEMAC gemeenten

- vrachtwagens met dieselmotoren bannen uit de binnensteden

Blz 13119 4.3 Bouwsteen Sterke Steden

U geeft terecht aan dat werken zeer belangrijk (blz 9/.l9 voldoende aanbod voor

milieuhinderlijke bedrijven) is en pleiten voor werklocaties waar tot en met

milieucategorie 6 activiteiten mogen gaan plaatsvinden. Ook bestaande bedrijven

moeten in de toekomst kunnen uitbreiden

Met vriendel ijke groet,

Herman G. ldema

Di recteur-bestu u rder Veren i g i n g Parkmanagement Bed rijventerre i nen Em men

a
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Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe

De heer A. Brouwer

Postbus 122
g4OOAC ASSEN

Nederland

Uw brief

Ons kenmerk

Onderwerp

17lI\ABF'12017001269

lN17-0929/1 7-081 7

NRD Revisie Omgevingvisie

Datum

Behandeld door

Doorkiesnummer

Aquapark 5, Veendam

Postbus 195

9640 AD Veendam

Tel 0598-693800

www.hunzeenaas. nl

7 juni2017

Marie-Louise Meijer

0598-693238

VERZONDEN O8 JUIII 2OI7

Geachte heer Brouwer,

Wij hebben veelwaardering voor de wijze waarop u de revisie van de Omgevingsvisie aanpakt en

de manier waarop partners en belanghebbenden daarbij zijn of worden betrokken. Met deze
aanpak doet u recht aan het belang van de Omgevingsvisie voor overheden, maatschappelijke

organisaties, bedrijven en burgers in de provincie Drenthe. De waterschappen hebben gezamenlijk

tijdens verschillende gesprekken in het provinciehuis en in Valthermond onderwerpen en

aandachtspunten ingebracht voor de revisie.

Proces

We herkennen in de notitie "Reikwijdte en detailniveau" (R&D) de gebruikelijke wijze die gevolgd

wordt bij de aanpassing of ontwikkeling van beleidsdocumenten en projectvoorstellen. Wij zijn

bijzonder geÏnteresseerd in de relatie tussen de Omgevingsvisie enerzijds en het waterdossier,

doelbereik en milieueffecten anderzijds. ln de notitie wordt bij de beoordeling van de effecten
(6.2.1) waterkwaliteit en waterberging meegenomen. Graag zouden we zien dat ook effecten
worden meegenomen op andere onderdelen van het waterdossier: wateroverlast en watertekorten.

Voor de waterkwaliteit gaan we ervan uit dat u hierbij ook aandacht besteed aan de ecologie en de
problematiek rond "stoffen".

lnhoudeliike thema's

U zet in uw coalitieakkoord stevig in op de thema's energielandschappen (energietransitie), sterke
steden en vrijetijdseconomie (aanbod beter op de vraag aansluiten). Deze thema's worden als de

belangrijkste bouwstenen ingebracht in de revisie van de Omgevingsvisie.
Daarnaast hebben Provinciale Staten besloten dat de huidige Omgevingsvisie blijvend de basis
moet zijn bij de revisie van de Omgevingsvisie. Deze basis is verwoord onder de thema's: bruisend
Drenthe, kernkwaliteiten en basis op orde. ln het onderdeel basis op orde zijn relevante water
gerelateerde onderwerpen vastgelegd: een robuust watersysteem, een goede waterkwaliteit en

vorming van strategische grondwatervoorraden. Wij zijn verheugd met dit besluit van Provinciale
Staten gezien onze zorg over het feit dat het element "water" in de thema's van het coalitieakkoord
naar ons idee een beperkte plaats inneemt.
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AatH unze en

We zien dan ook met belangstelling de confrontatie tegemoet tussen de huidige beleidsambities

en de nieuwe beleidsambities en de ontwikkelingen die centraal staan bij de revisie van de

Omgevingsvisie: people (demografie), planet (klimaat en CO2) en profit (wereldeconomie).

Wijveruvachten u met onze inbreng van dienst te kunnen zijn en wensen u veel succes bij de

revisie van de omgevingsvisie.

Met vriendelijke groet,

namen het dagelijks bestuur,

Jelm

Hoofd Beleid, Projecten en Laboratorium

'\'\ liffi',
17-0817



Gedeputeerde Staten van de provincie

Drenthe
T.a.v. de heerA. Brouwer
Postbus 122

94OOAC ASSEN

bezoekadres

postadres

telefoon

internet

bank

KvK

Dr. Van Deenweg 186

Postbus 60
8000 AB Zwolle
088 - 233 12 00

wdodelta.nl

Nederlandse Waterschapsbank Den Haag

IBAN N166NWA80636756882

BIC NWABNL2G

6420 8338

datum ons kenmerk Z.1171010986-22025 behandeld door Bertho Bulthuis

uw kenmerk 171M8E12017001269 e-mait berthobulthuis@wdodelta.nl

onderwerp revisie Omgevingsvisie Drenthe, notitie Reikwijdte en Detailniveau

Geachte heer Brouwer,

Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop u de revisie van de Omgevingsvisie aanpakt en
de manier waarop partners en belanghebbenden daarbij zijn oT worden betrokken. Met deze aanpak
doet u recht aan het belang van de Omgevingsvisie voor overheden, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en burgers in de provincie Drenthe.

Proces

We herkennen in de notit¡e "Reikwijdte en detailniveau" (R&D) de gebruikelijke wijze die gevolgd
wordt bij de aanpassing of ontwikkeling van beleidsdocumenten en projectvoorstellen. Wij zijn
bijzonder geinteresseerd in de relatie tussen de Omgevingsvisie enerzijds en het waterdossier,
doelbereik en milieueffecten anderzijds.

Wij constateren dat de waterschappen bij het realiseren van de doelen en opgaven in toenemende
mate afhankelijk zijn van het gemeentelijk beleid. Gezien deze ontwikkeling vinden wij het belangrijk
dat ruimtelijke keuzes ook worden afgewogen in provinciaal perspectief en binnen de provinciale
kaders. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van activiteiten in de beekdalen. Wij zijn van
mening dat bebouwing in beekdalen en functiewijziging naar "bebouwd gebied" niet wenselijk is.

ln de notitie R&D geeft u aan dat inhoudelijke ambities verder worden geÏnventariseerd en
uitgewerkt in het koersdocument dat in het najaar van 2O17 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd
ter besluitvorming. Wij gaan ervan uit dat in de loop van dit jaar nieuwe inzichten kunnen ontstaan
tenvijl de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uiterlijk in juli 2017 wordt vastgesteld. Wij verzoeken u
hier rekening mee te houden bij de revisie van de Omgevingsvisie.

lnhoudeliike thema's

U zet in uw coalitieakkoord stevig in op de thema's energielandschappen (energietransitie), sterke
steden en vrijetijdseconomie (aanbod beter op de vraag aansluiten). Deze thema's worden als de
belangrijkste bouwstenen ingebracht in de revisie van de Omgevingsvisie.
Daarnaast hebben Provinciale Staten besloten dat de huidige Omgevingsvisie blijvend de basis
moet zijn bij de revisie van de Omgevingsvisie. Deze basis is verwoord onder de thema's: bruisend
Drenthe, kernkwaliteiten en basis op orde. ln het onderdeel basis op orde zijn relevante
watergerelateerde onderwerpen vastgelegd: een robuust watersysteem, een goede waterkwaliteit
en vorming van strategische grondwatervoorraden.
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Wij zijn verheugd met het besluit van Provinciale Staten gezien onze zotg over het feit dat het
element "water" in de thema's van het coalitieakkoord een beperkte plaats inneemt. We zien dan
ook met belangstelling de confrontatie tegemoet tussen de huidige beleidsambities en de nieuwe
beleidsambities en de ontwikkelingen die centraal staan bij de revisie van de Omgevingsvisie:
people (demografie), planet (klimaat en CO2) en profit (wereldeconomie).

De waterschappen hebben tijdens verschillende gesprekken in het provinciehuis en in Valthermond
onderwerpen en aandachtspunten ingebracht voor de revisie. Voor de volledigheid hebben wij
hiervan een samenvatting in de vorm van een position paper bijgevoegd.
Daarnaast willen we u de volgende suggesties meegeven:
- ln de notitie worden bij de beoordeling van de effecten (6.2.1) de ondenverpen waterkwaliteit en

waterberging meegenomen. Graag zouden we zien dat ook effecten worden meegenomen op
andere onderdelen van het waterdossier: wateroverlast en watertekorten..

- Voor het onderwerp waterkwaliteit gaan we ervan uit dat u ook aandacht besteed aan de
ecologie en de problematiek rond "stoffen".

- Voor de volledigheid van de gebiedsbeschrijving in paragraaf 3.1. verzoeken wij u ook een
beschrijving op te nemen van de waterschappen in de provincie Drenthe.

Wijverwachten u met onze inbreng van dienst te zijn en wensen u veel succes bij de revisie van de
omgevingsvisie.

Hoogachtend

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk

Bijlage(n):
- Position Paper waterschappen revisie Omgevingsvisie Drenthe



Bijlage.
Position Paper waterschappen revisie Omgevingsvisie Drenthe

Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Hunze en Aa's,
Noorderzijlvest, 30 mei 2017

lnleiding

Deze position paper is opgesteld door de waterschappen die werkzaam zijn in de provincie Drenthe
De paper beschrijft de meest actuele ontwikkelingen rond het waterbeheer en het bevat
aanbevelingen voor de provincie Drenthe die gebruikt kunnen worden bij de revisie van de
omgevingsvisie.

Voor de waterschappen zijn de omgevingsvisie en de omgevingsverordening belangrijk omdat daarin
de doelen, het beleid en de provinciale regelgeving voor onder andere het waterbeheer zijn
vastgelegd. Een sturend element in de omgevingsvisie vormen de functies die zijn toegekend aan de
verschillende gebieden. Deze functies zijn leidend bij de inrichting en het beheer van het
watersysteem. Daarnaast zijn in de omgevingsvisie de europese doelen uitgewerkt voor de
Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico en normering voor wateroverlast.

De verschillende actoren in het ruimtelijk domein houden bij het vaststellen en uitvoeren van de
ruimtelijke plannen rekening met onderwerpen waarvoor op provinciaal niveau beleid is ontwikkeld.
We constateren dat de waterschappen bij het realiseren van de doelen en opgaven in toenemende
mate afhankelijk zijn van het gemeentelijk beleid. Gezien deze ontwikkeling vinden wij het belangrijk
dat ruimtelijke keuzes ook worden afgewogen binnen provinciaal perspectief en provinciale kaders.

Goede samenwerking en vroegtijdige afstemming bij de voorbereiding en uitvoering van beleid is
noodzakelijk, het levert veel maatschappelijke voordelen op. Wijwaarderen dan ook de huidige
werkwijze van de provincie Drenthe, die gericht is op samenwerking en consensus en we verwachten
dat deze werkwijze in de toekomst wordt voortgezet.

2. Actuele ontwikkelingen

Water is in beweging.Zo ook de ontwikkeling van waterbeleid en de processen die waterbeheer
beïnvloeden. ln het kort schetsen we de aspecten die op dit moment relevant zijn voor waterbeheer

Kimaatverandering
De meest bepalende ontwikkeling is de mondiale klimaatverandering. Door de opwarming van de
aarde verandert het klimaat in Nederland geleidelijk. Kort gezegd komt dit neer op meer extreme
weersomstandigheden, met heftiger buien en drogere perioden.
Om inzicht te krijgen in wat er verandert gebruiken de waterschappen de meest recente
klimaatscenario's van het KNMI uit2O14. Klimaatverandering heeft invloed op de manier van
waterbeheer. We werken aan maatregelen die waterveiligheid op peil houden en die het mogelijk
maken waterbeheer te blijven voeren dat past bij de door de provincie vastgestelde ruimtelijke
functies.

1



pag¡na 2 vârì 6

Bodem
Water en bodem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Processen in de bodem zijn van invloed op
de waterhuishouding. Bodemdaling door inklinking en door winning van delfstoffen vraagt, gelet op de
aanwezige functies, om fysieke aanpassingen van het watersysteem. Wij vinden het belangrijk de
processen in de bodem te kennen en bij keuzes die dit sturen het effect op het watersysteem te
betrekken.

Waterkwaliteit
Uit de landelijke evaluatie van het Planbureau van de Leefomgeving is duidelijk geworden dat zonder
extra maatregelen de KRW doelen in 2027 waarschijnlijk niet worden gehaald, ondanks het feit dat de
waterschappen al veel inrichtingsmaatregelen hebben uitgevoerd. Wij maken ons zorgen over de
waterkwaliteit en de ecologische balans. Met name over de effecten die optreden door het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en de opkomst van nieuwe stoffen zoals medicijnresten en
microplastics.
Om hierin verandering aan te brengen is door een groot aantal partijen in 2016 de intentieverklaring
Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater ondertekend. De komende jaren gaan de provincie, de
waterschappen, de gemeenten, de agrarische sector, de drinkwaterbedrijven en de industrie werken
aan een betere waterkwaliteit en minder verontreiniging van het water met allerlei stoffen.

Energie en stoffen
De waterschappen beseffen dat ze een belangrijke maatschappelijke taak hebben om bij te dragen
aan een energietransitie in Nederland. Met het Rijk is afgesproken dat de waterschappen in 2O25
energieneutraal willen zijn. De komende jaren zetten de waterschappen stappen in het benutten van
energie die aanwezig is in de watersystemen en de afvalwaterketen. Ook kan betere benutting van de
stoffen in de afvalwaterketen bijdragen aan een circulaire economie. Bijdeze ontwikkelingen is
samenwerking met andere overheden en afnemers van energie en stoffen van groot belang.

Maatschappij
Niet alleen het klimaat, ook de samenleving verandert. Hiervan zijn de waterschappen zich bewust en
dit brengt een andere rolopvatting met zich mee. ln ontwikkeltrajecten en gebiedsprocessen willen
waterschappen daarom zo veel mogelijk belangen betrekken en mee laten wegen in besluiten. Vaak
zijn dit processen waarin ook de provincie een rol heeft. Een goede afstemming tussen de overheden
over de aanpak en uitgangspunten is essentieel.
De huidige netwerksamenleving vraagt ook van de overheid aanpassingen: meer gericht op
samenwerking met mede overheden, met maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, met
burgers en met het bedrijfsleven. Deze nieuwe wijze van samenwerken moet de komende jaren in alle
richtingen en verschillende vormen verder worden ontwikkeld.

3. Waterbeheerplannen waterschappen

De waterbeheerplannen zijn het vertrekpunt voor het waterbeheer. ln de waterbeheerplannen van de
vier waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zijn
de doelen opgenomen en uitgewerkt voor de centrale thema's:
- voldoende water en niet te nat in stedelijk en landelijk gebied
- schoon water, waaronder zwemwater en water zuiveren
- waterveiligheid
- maatschappelijk verantwoord en duurzaam.
De waterbeheerplannen zijn online beschikbaar. De ontwikkelingen en aandachtspunten die van
belang zijn voor realisatie van deze waterbeheerplannen zijn beschreven in deze position paper.
De waterbeheerplannen zijn opgesteld voor de periode 2016-2021en de uitvoering van de plannen
wordt regelmatig met de provincie Drenthe besproken.
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4. Doelen real¡seren in landelijk gebied en ¡n stedelijk gebied

Klimaat
ln de huidige omgevingsvisie wordt al rekening gehouden met, en aandacht gevraagd voor de
klimaatontwikkeling. Nu al merken we klimaateffecten door een toename van extreme buien. ln het
landelijke gebied is meestal wel ruimte aanwezig om de effecten van toenemende wateroverlast op te
vangen, maar in stedelijk gebied ligt dat anders. Meer open water biedt oplossingen voor natte en
droge perioden. Daarvoor is ruimte nodig en die is schaars in stedelijk gebied. Het ligt voor de hand
om oplossingen ook te zoeken in afvoer van water uit het stedelijk gebied naar de rand van de stad en
overtollig water daar te bergen. Dat vergt inspanning en samenwerking van de betrokken overheden
én de burgers en bedrijven. Maar het biedt ook mogelijkheden voor het meekoppelen van andere
maatregelen.
We vragen in de omgevingsvisie aandacht voor de volgende punten:
o Aanpassen van de tekst over afwenteling. Sta open voor waterberging buiten stedelijk gebied en/of

bovenplanse com pensatie.
. Beschrijf de toenemende kans op piekbuien en schade in de stad, en zet in op meer water(afvoer)

in stedelijk gebied om extreme buien af te kunnen voeren.
. Geef specifieker aan wanneer en hoe getoetst wordt.
. Aandacht voor stresstests in stedelijk gebied en regenwaterstructuurvisies.
Klimaatverandering betekent ook dat beken en waterlopen kunnen droogvallen en grondwaterstanden
gaan dalen. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan
voorkomen. Die buien kunnen wateroverlast geven op het land en in de stad. Langere en heviger
perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade, bijvoorbeeld voor de scheepvaart, de
landbouw en de energievoorziening. En ook landschap- en natuurwaarden kunnen schade leiden.
Daarom is een werkprogramma opgesteld met maatregelen die zijn gericht op het zeker stellen van de
zoetwatervoorziening. De komende jaren worden de maatregelen uitgevoerd. Dit vraagt inspanningen
van agrarische ondernemers, overheden en kennisinstellingen. De betrokken overheden willen deze
inspanningen ondersteunen met wettelijke en planologische instrumenten en ook met financiêle
middelen om de maatregelen succesvolte laten verlopen.

Energie en circulaire economie.
Speerpunt van de waterschappen is de productie van duurzame energie en het stimuleren van de
circulaire economie. De waterschappen willen op termijn energieneutraal worden en kunnen een rol
spelen in de energietransitie in de regio. Er zijn veel energiepotenties, niet alleen bij de gemeenten
maar ook bij de waterschappen: de waterschapsinfrastructuur kan benut worden voor duurzame
energiebronnen zoals windmolens, zonneparken en vergisting van biomassa. Oppervlaktewater heeft
een enorm potentieel voor winning van warmte en koude. Het is daarbij belangrijk dat vraag en
aanbod lokaal en regionaal op elkaar worden afgestemd.
De waterschappen leveren veel inspanningen voor een duurzame circulaire economie. Er zijn
inmiddels ervaringen opgedaan met het gebruik van organisch materiaal uit het watersysteem en het
terugwinnen van grondstoffen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hier liggen nog veel
ontwikkelingsmogelijkheden.
Wij venivachten van de provincie op het gebied van energie en circulaire economie een initiërende en
regisserende de rol. Wij bevelen het volgende aan voor de omgevingsvisie:
¡ Werk aan beeldvorming ten aanzien van de energietransitie: van NIMBY (Not ln my backyard) naar

WIMBY (Welcome in my backyard). Werk aan de ontwikkeling van de netwerksamenleving,
stimuleer de energietransitie bij de burgers, coöperaties, bedrijven en dergelijke.

¡ Vermeldt nadrukkelijk de potenties: WKO uit oppervlaktewater, organisch materiaal uit het
watersysteem, grondstoffen uit afvalwater.

. Pak de regie voor de uitvoering van het regionale energieplan.
¡ Zoek samen met de waterschappen en andere stakeholders naar en benut de duurzame

energiepotentie in de provincie.
. Besteed aandacht aan de logistiek en de afstemming van vraag en aanbod en maak daarbij

gebruik van de mogelijkheden die informatie- en sensortechnologie biedt.
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Beekdalen
Beekdalen zijn veelal lager gelegen, het zijn dus de plaatsen waar het water zich verzameld en welke
regelmatig onderlopen. Het zijn ook de natuurlijke plekken voor waterberging. Het vraagt creativiteit
om deze eigenschappen te combineren met de functies en het gebruik van de grond in de beekdalen.
Naast creativiteit is het van belang duidelijk te zijn over de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen
en activiteiten in de beekdalen welke de aan- en afvoer van water belemmeren of welke kunnen leiden
tot afwenteling van wateroverlast op benedenstrooms gelegen gebieden.
Voor bebouwing in stedelijk gebied zijn risiconormen opgesteld die bepalen hoe vaak wateroverlast
toelaatbaar is. De gestelde norm 1 : 100 (maximaaléénmaal in de honderd jaar is wateroverlast
toelaatbaar) geldt in principe ook voor bebouwing in de beekdalen. Het blijkt niet altijd mogelijk te zijn
om te voldoen aan deze normen, of het vraagt (te) grote investeringen om hieraan te kunnen voldoen.
Wijzijn daarom van mening dat bebouwing in beekdalen en functiewijziging naar "bebouwd gebied"
niet wenselijk is.
ln sommige beekdalen is de functie landbouwgebied toegekend. Daar is een laag peil en een lage
grondwaterstand wenselijk, welke soms moeilijk te realiseren zijn in de beekdalen. We hebben
overigens geconstateerd dat in de huidige omgevingsvisie de landbouwgebieden nog niet goed zijn
aangegeven op de gebiedskaarten.
Het is belangrijk eventuele wijzigingen van het grondgebruik en de condities waaronder dit mogelijk is
te bespreken met de belanghebbenden. Ondersteun daarbij de inrichtingsmaatregelen voor de
Kaderrichtlijn Water en waterberging in de beekdalen. We zien graag dat de provincie in dit proces het
voortouw neemt.

Kwaliteitsslag in duurzaamheid landbouw
Verduurzaming in de landbouw met onder ander goed bodembeheer is een belangrijke factor voor de
verbetering van de waterkwaliteit en het vasthouden van water. Kansrijke maatregelen willen we
vinden door samen te werken met de agrarische sector en het beschouwen van de gehele keten
lnnoveren in productiviteit alleen is onvoldoende. Er zijn ook flinke stappen nodig in een circulaire
bedrijfsvoering, CO2-neutraal en afgestemd op bodem, natuur en gezondheid van mens en díer. Niet
alleen in Nederland, maar ook in mondiaal perspectief. Een landbouw met minder negatieve effecten
is haalbaar. Zeker omdat het rendement niet alleen verbonden is aan productie, maar ook aan
kennisontwikkeling en andere maatschappelijke diensten. Met een footprintloze landbouw versterkt
Nederland zijn positie als internationale proeftuin die kennis vermarkt. Deze transitie vraagt om
gebiedsgericht samenspel tussen boeren en andere partijen in de agrarische keten, samen met
bewoners en overheid. De provincie kan een rol spelen in het samenbrengen van wederzijdse
belangen van boeren, overheden en de maatschappij en het stimuleren van het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Wanneer een boer zijn bodemgebruik verduurzaamt, bijvoorbeeld door hoger gehalte
organische stof, niet diepploegen, op maat toepassen van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen, heeft dit voordelen voor de (grond-) waterkwaliteit en kwantiteit.

Stedelijk bebouwd gebied en klimaatactieve stad
Bij het nieuwe beleid voor de "sterke steden" zijn de volgende wateraspecten van belang:
o ln de actualisatie mag er wat meer aandacht komen voor zowel extreme buien als de toenemende

kans op droogte en hittestress, en hoe we daar mee omgaan. Hierbij willen wij liever op voorhand
geen oplossingen uitsluiten, maar met de gemeenten en andere partners in gesprek gaan op zoek
naar oplossingen met draagvlak. We willen ons daarbij vooral ook richten op lange termijn
oplossingen: het is mogelijk een wijk of stadsdeel eenmaal per generatie aan te pakken, die kans
willen we benutten.

o Bevorder een stresstest waarbij oppervlaktewater, riolering en grondwater als integraal systeem
beoordeeld worden op functionaliteit en knelpunten.

. Daar waar nog ruimte is in stedelijk gebied, bouw dat niet vol maar reserveer ruimte voor water
en/of groen.

o Stimuleer groen in stedelijk gebied. Groene daken, parken maar ook tuinen zonder bestrating.
. Geef aandacht aan meerlaagsveiligheid. Ook in een relatief hooggelegen provincie als Drenthe

worden functies op "verkeerde" plekken geprojecteerd. Houdt bijaanpassing van gebouwen en
infrastructuur rekening met vitale functies. Ofwel, geen noodaggregaat in de kelder en zorg dat
kwetsbare groepen ook bij wateroverlast geëvacueerd of geholpen kunnen worden.

o Ontwikkelingen vanuit Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aftappen en meenemen in actualisatie.
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Doelen voor ¡rover¡g water"
Voor de KRW-waterlichamen heeft de provincie waterkwaliteitsdoelen gesteld. De KRW zaken kunnen
beleidsarm worden overgenomen uit het SGBP-2. Voor de waterschappen Hunze en Aa's en
Noorderzijlvest geldt dat er waarschijnlijk voor stikstof en bij Hunze en Aa's ook voor fosfaat een
aanpassing van de normen richting landelijke richtwaarden zal plaatsvinden.
De Kaderrichtlijn Water stelt dat voor alle wateren, dus ook voor niet KRW wateren, de principes van
de KRW geldig zijn. Zo mag er ook in overige wateren geen achteruitgang van de kwaliteit optreden.
Dê waterschappen willen zich de komende jaren vooral richten op het behalen van de doelen voor de
KRW waterlichamen. Wat betreft investeringen en mankracht hebben de waterschappen hun handen
vol aan uitvoering van de KRW-maatregelen en de verwachte extra opgaven voor de aanpak van
gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe stoffen. Daarnaast zijn er nog de opgaven rond de
N2000/PAS maatregelen.
Voor de zogenaamde "overige wateren" zijn nog geen doelen gesteld. Conform het voornemen in de
waterbeheerplannen gaat de provincie samen met de waterschappen onderzoeken of, en in welke
mate, aanvullende doelen gewenst zijn voor overige wateren, waaronder ecologisch waardevolle
kleine wateren en stedelijk water. Gezien alle te realiseren opgaven is enige terughoudendheid
gewenst bij het vaststellen van het ambitieniveau voor deze wateren.
Aandacht voor de waterkwaliteit in stedelijk gebied is gerechtvaardigd, daarbij moet het niet alleen
gaan om de ecologie, maar ook om de totale waterbeleving en bewustwording.
Voor de kleine waardevolle wateren is de vraag wat de rol is van de verschillende organisaties bij
realisatie van de opgaven die de provincie heeft geformuleerd rond natuur en biodiversiteit.

Waterparels
ln Rijn Noord Nedereems hebben de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest geconstateerd
dat er voor de waardevolle wateren onvoldoende biologische informatie voorhanden is om te kunnen
komen tot doelen voor deze wateren. Er wordt nagedacht over een eenvoudig meetprogramma voor
waardevolle wateren, de zogenaamde waterparels, dat uitgevoerd moet gaan worden.
Mogelijk zal een discussie ontstaan over de vraag wie de gewenste monitoring gaat uitvoeren in
wateren die niet in beheer zijn bij de waterschappen, zoals bijvoorbeeld vennen. Pas nadat de
meetresultaten bekend zijn kunnen de doelen worden besproken.

Strateg ische g rondwatervoorraad
De waterschappen willen samen met de provincie beleid ontwikkelen voor grondwaterbeheer.
Hiervoor zijn acties opgenomen in de waterbeheerplannen. Eén van de elementen die aandacht
verdient is de mogelijkheid om strategische grondwatervoorraden te realiseren. Hiervoor zal moeten
worden uitgewerkt wat de consequenties zijn voor het oppervlaktewaterbeheer van de
waterschappen.

Hydrologische maatregelen PAS / N2000
ln de Omgevingvisie 2014 zijn geen maatregelen vastgelegd voor de PAS maatregelen in de Natura
2000 gebieden, deze waren destijds nog niet bekend. Voor een aantal gebieden, bijvoorbeeld Drentse
Aa, is inmiddels duidelijk dat er geen één op één relatie bestaat tussen KRW maatregelen en PAS
maatregelen. Er is enerzijds zorg dat PAS maatregelen leiden tot achteruitgang van de KRW
waterkwaliteit, anderzijds dat strengere eisen worden geformuleerd voor N2000 waar nog geen
rekening mee is gehouden. Het is wenselijk dat de revisie van de Omgevingsvisie hierover
duidelijkheid geeft.

Geur- en geluidsnormen RWZI's
Bij het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties gelden ruimtelijke beperkingen en normen.
Deze maken het mogelijk dat zuiveringsprocessen in goede harmonie met de omgeving verlopen.
Ze zijn gericht op het beperken van overlast door geur en stank en continujTeit van de bedrijfsvoering
in de zuiveringsinstallaties, ook op langere termijn.
Het betreft hier met name geur- en geluidsnormen, voor geur zijn deze bijvoorbeeld vastgelegd in
geurcontouren. De normen zijn vermeld in de vergunningen die door de provincie of gemeente zijn
verleend bij de bouw of wijziging van zuiveringsinstallaties en in de meldingen die zijn opgesteld in het
kader van het activiteitenbesluit.
Het waterschap moet blijvend kunnen voldoen aan deze normen en is dus alert op ruimtelijke
ontwikkelingen rond de zuivering. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van een RWZI dient
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rekening gehouden te worden met de invloed op het zuiveringsproces, nu en in de toekomst. Huidig
belang is een goed beheer van de bestaande zuivering en toekomstig belang is de mogelijkheid dat
een zuivering wordt aangepast, uitgebreid of moet gaan voldoen aan strengere normen.
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onderwerp revisie Omgevingsvisie Drenthe, not¡tie Reikwijdte en Detailniveau

Geachte heer Brouwer,

Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop u de revisie van de Omgevingsvisie aanpakt en
de manier waarop partners en belanghebbenden daarbij zijn of worden betrokken. Met deze aanpak
doet u recht aan het belang van de Omgevingsvisie voor overheden, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en burgers in de provincie Drenthe.

Proces

We herkennen in de notitie "Reikwijdte en detailniveau" (R&D) de gebruikelijke wijze die gevolgd
wordt bij de aanpassing of ontwikkeling van beleidsdocumenten en projectvoorstellen. Wij zijn
bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen de Omgevingsvisie enerzijds en het waterdossier,
doelbereik en m ilieueffecten anderzijds.

Wijconstateren dat de waterschappen bij het realiseren van de doelen en opgaven in toenemende
mate afhankelijk zijn van het gemeentelijk beleid. Gezien deze ontwikkeling vinden wij het belangrijk
dat ruimtelijke keuzes ook worden afgewogen in provinciaal perspectief en binnen de provinciale
kaders. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van activiteiten in de beekdalen. Wijzijn van
mening dat bebouwing in beekdalen en functiewijziging naar "bebouwd gebied" niet wenselijk is.

ln de notitie R&D geeft u aan dat inhoudelijke ambities verder worden geïnventariseerd en
uitgewerkt in het koersdocument dat in het najaar van 2017 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd
ter besluitvorming. Wij gaan ervan uit dat in de loop van dit jaar nieuwe inzichten kunnen ontstaan
teruvijl de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uiterlijk in juli 2017 wordt vastgesteld. Wij verzoeken u
hier rekening mee te houden bij de revisie van de Omgevingsvisie.

lnhoudeliike thema's

U zet in uw coalitieakkoord stevig in op de thema's energielandschappen (energietransitie), sterke
steden en vrijetijdseconomie (aanbod beter op de vraag aansluiten). Deze thema's worden als de
belangrijkste bouwstenen ingebracht in de revisie van de Omgevingsvisie.
Daarnaast hebben Provinciale Staten besloten dat de huidige Omgevingsvisie blijvend de basis
moet zijn bijde revisie van de Omgevingsvisie. Deze basis is verwoord onder de thema's: bruisend
Drenthe, kernkwaliteiten en basis op orde. ln het onderdeel basis op orde zijn relevante
watergerelateerde onderwerpen vastgelegd: een robuust watersysteem, een goede waterkwaliteit
en vorming van strategische grondwatervoorraden.

ffi waterschap
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Wij zijn verheugd met het besluit van Provinciale Staten gezien onze zorg over het feit dat het
element "water" in de thema's van het coalitieakkoord een beperkte plaats inneemt. We zien dan
ook met belangstelling de confrontatie tegemoet tussen de huidige beleidsambities en de nieuwe
beleidsambities en de ontwikkelingen die centraal staan bijde revisie van de Omgevingsvisie:
people (demografie), planet (klimaat en CO2) en profit (wereldeconomie).

De waterschappen hebben tijdens verschillende gesprekken in het provinciehuis en in Valthermond
onderwerpen en aandachtspunten ingebracht voor de revisie. Voor de volledigheid hebben wij
hiervan een samenvatting in de vorm van een position paper bijgevoegd.
Daarnaast willen we u de volgende suggesties meegeven:
- ln de notitie worden bij de beoordeling van de effecten (6.2.1) de onderwerpen waterkwaliteit en

waterberging meegenomen. Graag zouden we zien dat ook effecten worden meegenomen op
andere onderdelen van het waterdossier: wateroverlast en watertekorten.

- Voor het onderwerp waterkwaliteit gaan we ervan uit dat u ook aandacht besteed aan de
ecologie en de problematiek rond "stoffen".

- Voor de volledigheid van de gebiedsbeschrijving in paragraaf 3.1. verzoeken wij u ook een
beschrijving op te nemen van de waterschappen in de provincie Drenthe.

Wijveruvachten u met onze inbreng van dienst te zijn en wensen u veel succes bij de revisie van de
omgevingsvisie.

Hoogachtend

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris ded

ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk

Bijlage(n):
- Position Paper waterschappen revisie Omgevingsvisie Drenthe
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Bijlage.
Position Paper waterschappen revisie Omgevingsvisie Drenthe

Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Hunze en Aa's,
Noordezijlvest, 30 mei 2017

lnleiding

Deze position paper is opgesteld door de waterschappen die werkzaam zijn in de provincie Drenthe.
De paper beschrijft de meest actuele ontwikkelingen rond het waterbeheer en het bevat
aanbevelingen voor de provincie Drenthe die gebruikt kunnen worden bij de revisie van de
omgevingsvisie.

Voor de waterschappen zijn de omgevingsvisie en de omgevingsverordening belangrijk omdat daarin
de doelen, het beleid en de provinciale regelgeving voor onder andere het waterbeheer zijn
vastgelegd. Een sturend element in de omgevingsvisie vormen de functies die zijn toegekend aan de
verschillende gebieden. Deze functies zijn leidend bij de inrichting en het beheer van het
watersysteem. Daarnaast zijn in de omgevingsvisie de europese doelen uitgewerkt voor de
Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico en normering voor wateroverlast.

De verschillende actoren in het ruimtelijk domein houden bij het vaststellen en uitvoeren van de
ruimtelijke plannen rekening met onderwerpen waarvoor op provinciaal niveau beleid is ontwikkeld.
We constateren dat de waterschappen bij het realiseren van de doelen en opgaven in toenemende
mate afhankelijk zijn van het gemeentelijk beleid. Gezien deze ontwikkeling vinden wij het belangrijk
dat ruimtelijke keuzes ook worden afgewogen binnen provinciaal perspectief en provinciale kaders.

Goede samenwerking en vroegtijdige afstemming bij de voorbereiding en uitvoering van beleid is
noodzakelijk, het levert veel maatschappelijke voordelen op. Wijwaarderen dan ook de huidige
werkwijze van de provincie Drenthe, die gericht is op samenwerking en consensus en we verwachten
dat deze werkwijze in de toekomst wordt voortgezet.

2. Actuele ontwikkelingen

Water is in beweging.Zo ook de ontwikkeling van waterbeleid en de processen die waterbeheer
beïnvloeden. ln het kort schetsen we de aspecten die op dit moment relevant zijn voor waterbeheer

Kimaatverandering
De meest bepalende ontwikkeling is de mondiale klimaatverandering. Door de opwarming van de
aarde verandert het klimaat in Nederland geleidelijk. Kort gezegd komt dit neer op meer extreme
weersomstandigheden, met heftiger buien en drogere perioden.
Om inzicht te krijgen in wat er verandert gebruiken de waterschappen de meest recente
klimaatscenario's van het KNMI uil2014. Klimaatverandering heeft invloed op de manier van
waterbeheer. We werken aan maatregelen die waterveiligheid op peil houden en die het mogelijk
maken waterbeheer te blijven voeren dat past bij de door de provincie vastgestelde ruimtelijke
functies.

1
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Bodem
Water en bodem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Processen in de bodem zijn van invloed op
de waterhuishouding. Bodemdaling door inklinking en door winning van delfstoffen vraagt, gelet op de
aanwezige functies, om fysieke aanpassingen van het watersysteem. Wij vinden het belangrijk de
processen in de bodem te kennen en bij keuzes die dit sturen het effect op het watersysteem te
betrekken.

Waterkwaliteit
Uit de landelijke evaluatie van het Planbureau van de Leefomgeving is duidelijk geworden dat zonder
extra maatregelen de KRW doelen in 2027 waarschijnlijk niet worden gehaald, ondanks het feit dat de
waterschappen al veel inrichtingsmaatregelen hebben uitgevoerd. Wij maken ons zorgen over de
waterkwaliteit en de ecologische balans. Met name over de effecten die optreden door het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en de opkomst van nieuwe stoffen zoals medicijnresten en
microplastics.
Om hierin verandering aan te brengen is door een groot aantal partijen in 2016 de intentieverklaring
Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater ondertekend. De komende jaren gaan de provincie, de
waterschappen, de gemeenten, de agrarische sector, de drinkwaterbedrijven en de industrie werken
aan een betere waterkwaliteit en minder verontreiniging van het water met allerlei stoffen.

Energie en stoffen
De waterschappen beseffen dal ze een belangrijke maatschappelijke taak hebben om bij te dragen
aan een energietransitie in Nederland. Met het Rijk is afgesproken dat de waterschappen in 2025
energieneutraal willen zijn. De komende jaren zetten de waterschappen stappen in het benutten van
energie die aanwezig is in de watersystemen en de afvalwaterketen. Ook kan betere benutting van de
stoffen in de afvalwaterketen bijdragen aan een circulaire economie. Bij deze ontwikkelingen is
samenwerking met andere overheden en afnemers van energie en stoffen van groot belang.

Maatschappij
Niet alleen het klimaat, ook de samenleving verandert. Hiervan zijn de waterschappen zich bewust en
dit brengt een andere rolopvatting met zich mee. ln ontwikkeltrajecten en gebiedsprocessen willen
waterschappen daarom zo veel mogelijk belangen betrekken en mee laten wegen in besluiten. Vaak
zijn dit processen waarin ook de provincie een rol heeft. Een goede afstemming tussen de overheden
over de aanpak en uitgangspunten is essentieel.
De huidige netwerksamenleving vraagt ook van de overheid aanpassingen: meer gericht op
samenwerking met mede overheden, met maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, met
burgers en met het bedrijfsleven. Deze nieuwe wijze van samenwerken moet de komende jaren in alle
richtingen en verschillende vormen verder worden ontwikkeld.

3. Waterbeheerplannen waterschappen

De waterbeheerplannen zijn het vertrekpunt voor het waterbeheer. ln de waterbeheerplannen van de
vier waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zijn
de doelen opgenomen en uitgewerkt voor de centrale thema's:
- voldoende water en niet te nat in stedelijk en landelijk gebied
- schoon water, waaronder zwemwater en water zuiveren
- waterveiligheid
- maatschappelijk verantwoord en duurzaam.
De waterbeheerplannen zijn online beschikbaar. De ontwikkelingen en aandachtspunten die van
belang zijn voor realisatie van deze waterbeheerplannen zijn beschreven in deze position paper.
De waterbeheerplannen zijn opgesteld voor de periode 2016-2021en de uitvoering van de plannen
wordt regelmatig met de provincie Drenthe besproken.
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4. Doelen real¡seren in landelijk gebied en ¡n stedelijk gebied

Klimaat
ln de huidige omgevingsvisie wordt al rekening gehouden met, en aandacht gevraagd voor de
klimaatontwikkeling. Nu al merken we klimaateffecten door een toename van extreme buien. ln het
landelijke gebied is meestalwel ruimte aanwezig om de effecten van toenemende wateroverlast op te
vangen, maar in stedelijk gebied ligt dat anders. Meer open water biedt oplossingen voor natte en
droge perioden. Daarvoor is ruimte nodig en die is schaars in stedelijk gebied. Het ligt voor de hand
om oplossingen ook te zoeken in afvoer van water uit het stedelijk gebied naar de rand van de stad en
overtollig water daar te bergen. Dat vergt inspanning en samenwerking van de betrokken overheden
én de burgers en bedrijven. Maar het biedt ook mogelijkheden voor het meekoppelen van andere
maatregelen.
We vragen in de omgevingsvisie aandacht voor de volgende punten:
. Aanpassen van de tekst over afwenteling. Sta open voor waterberging buiten stedelijk gebied en/of

bovenplanse com pensatie.
. Beschríjf de toenemende kans op piekbuien en schade in de stad, en zet in op meer water(afvoer)

in stedelijk gebied om extreme buien af te kunnen voeren.
. Geef specifieker aan wanneer en hoe getoetst wordt.
. Aandacht voor stresstests in stedelijk gebied en regenwaterstructuurvisies.
Klimaatverandering betekent ook dat beken en waterlopen kunnen droogvallen en grondwaterstanden
gaan dalen. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan
voorkomen. Die buien kunnen wateroverlast geven op het land en in de stad. Langere en heviger
perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade, bijvoorbeeld voor de scheepvaart, de
landbouw en de energievoorziening. En ook landschap- en natuurwaarden kunnen schade leiden.
Daarom is een werkprogramma opgesteld met maatregelen die zijn gericht op het zeker stellen van de
zoetwatervoorziening. De komende jaren worden de maatregelen uitgevoerd. Dit vraagt inspanningen
van agrarische ondernemers, overheden en kennisinstellingen. De betrokken overheden willen deze
inspanningen ondersteunen met wettelijke en planologische instrumenten en ook met financiële
middelen om de maatregelen succesvolte laten verlopen.

Energie en circulaire economie.
Speerpunt van de waterschappen is de productie van duurzame energie en het stimuleren van de
circulaire economie. De waterschappen willen op termijn energieneutraal worden en kunnen een rol
spelen in de energietransitie in de regio. Er zijn veel energiepotenties, niet alleen bij de gemeenten
maar ook bij de waterschappen: de waterschapsinfrastructuur kan benut worden voor duurzame
energiebronnen zoals windmolens, zonneparken en vergisting van biomassa. Oppervlaktewater heeft
een enorm potentieel voor winning van warmte en koude. Het is daarbij belangrijk dat vraag en
aanbod lokaal en regionaal op elkaarworden afgestemd.
De waterschappen leveren veel inspanningen voor een duurzame circulaire economie. Er zijn
inmiddels ervaringen opgedaan met het gebruik van organisch materiaal uit het watersysteem en het
terugwinnen van grondstoffen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hier liggen nog veel
ontwikkelingsmogelijkheden.
Wij verwachten van de provincie op het gebied van energie en circulaire economie een initiërende en
regisserende de rol. Wij bevelen het volgende aan voor de omgevingsvisie:
¡ Werk aan beeldvorming ten aanzien van de energietransitie: van NIMBY (Not ln my backyard) naar

WIMBY (Welcome in my backyard). Werk aan de ontwikkeling van de netwerksamenleving,
stímuleer de energietransitie bij de burgers, coöperaties, bedrijven en dergelijke.

¡ Vermeldt nadrukkelijk de potenties:WKO uit oppervlaktewater, organisch materiaal uit het
watersysteem, grondstoffen uit afvalwater.

o Pak de regie voor de uitvoering van het regionale energieplan.
t Zoek samen met de waterschappen en andere stakeholders naar en benut de duurzame

energiepotentie in de provincie.
¡ Besteed aandacht aan de logistiek en de afstemming van vraag en aanbod en maak daarbij

gebruik van de mogelijkheden die informatie- en sensortechnologie biedt.
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Beekdalen
Beekdalen zijn veelal lager gelegen, het zijn dus de plaatsen waar het water zich verzameld en welke
regelmatig onderlopen. Het zijn ook de natuurlijke plekken voor waterberging. Het vraagt creativiteit
om deze eigenschappen te combineren met de functies en het gebruik van de grond in de beekdalen.
Naast creativiteit is het van belang duidelijk te zijn over de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen
en activiteiten in de beekdalen welke de aan- en afvoer van water belemmeren of welke kunnen leiden
tot afwenteling van wateroverlast op benedenstrooms gelegen gebieden.
Voor bebouwing in stedelijk gebied zijn risiconormen opgesteld die bepalen hoe vaak wateroverlast
toelaatbaar is. De gestelde norm 1 : 100 (maximaal éénmaal in de honderd jaar is wateroverlast
toelaatbaar) geldt in principe ook voor bebouwing in de beekdalen. Het blijkt niet altijd mogelijk te zijn
om te voldoen aan deze normen, of het vraagt (te) grote investeringen om hieraan te kunnen voldoen.
Wij zijn daarom van mening dat bebouwing in beekdalen en functiewijziging naar "bebouwd gebied"
niet wenselijk is.
ln sommige beekdalen is de functie landbouwgebied toegekend. Daar is een laag peil en een lage
grondwaterstand wenselijk, welke soms moeilijk te realiseren zijn in de beekdalen. We hebben
overigens geconstateerd dat in de huidige omgevingsvisie de landbouwgebieden nog niet goed zijn
aangegeven op de gebiedskaarten.
Het is belangrijk eventuele wijzigingen van het grondgebruik en de condities waaronder dit mogelijk is
te bespreken met de belanghebbenden. Ondersteun daarbij de inrichtingsmaatregelen voor de
Kaderrichtlijn Water en waterberging in de beekdalen. We zien graag dat de provincie in dit proces het
voortouw neemt.

Kwaliteitsslag in duurzaamheid landbouw
Verduurzaming in de landbouw met onder ander goed bodembeheer is een belangrijke factor voor de
verbetering van de waterkwaliteit en het vasthouden van water. Kansrijke maatregelen willen we
vinden door samen te werken met de agrarische sector en het beschouwen van de gehele keten
lnnoveren in productiviteit alleen is onvoldoende. Er zijn ook flinke stappen nodig in een circulaire
bedrijfsvoering, CO2-neutraal en afgestemd op bodem, natuur en gezondheid van mens en dier. Niet
alleen in Nederland, maar ook in mondiaal perspectief. Een landbouw met minder negatieve effecten
is haalbaar. Zeker omdat het rendement niet alleen verbonden is aan productie, maar ook aan
kennisontwikkeling en andere maatschappelijke diensten. Met een footprintloze landbouw versterkt
Nederland zijn positie als internationale proeftuin die kennis vermarkt. Deze transitie vraagt om
gebiedsgericht samenspel tussen boeren en andere partijen in de agrarische keten, samen met
bewoners en overheid. De provincie kan een rol spelen in het samenbrengen van wederzijdse
belangen van boeren, overheden en de maatschappij en het stimuleren van het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Wanneer een boer zijn bodemgebruik verduurzaamt, bijvoorbeeld door hoger gehalte
organische stof, niet diepploegen, op maat toepassen van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen, heeft dit voordelen voor de (grond-) waterkwaliteit en kwantiteit.

Stedelijk bebouwd gebied en klimaatactieve stad
Bij het nieuwe beleid voor de "sterke steden" zijn de volgende wateraspecten van belang:
. ln de actualisatie mag er wat meer aandacht komen voor zowel extreme buien als de toenemende

kans op droogte en hittestress, en hoe we daar mee omgaan. Hierbijwillen wij liever op voorhand
geen oplossingen uitsluiten, maar met de gemeenten en andere partners in gesprek gaan op zoek
naar oplossingen met draagvlak. We willen ons daarbij vooral ook richten op lange termijn
oplossingen: het is mogelijk een wijk of stadsdeel eenmaal per generatie aan te pakken, die kans
willen we benutten.

. Bevorder een stresstest waarbij oppervlaktewater, riolering en grondwater als integraal systeem
beoordeeld worden op functionaliteit en knelpunten.

o Daar waar nog ruimte is in stedelijk gebied, bouw dat niet vol maar reserveer ruimte voor water
en/of groen.

. Stimuleer groen in stedelijk gebied. Groene daken, parken maar ook tuinen zonder bestrating.
o Geef aandacht aan meerlaagsveiligheid. Ook in een relatief hooggelegen provincie als Drenthe

worden functies op "verkeerde" plekken geprojecteerd. Houdt bij aanpassing van gebouwen en
infrastructuur rekening met vitale functies. Ofirvel, geen noodaggregaat in de kelder en zorg dat
kwetsbare groepen ook bij wateroverlast geëvacueerd of geholpen kunnen worden.

. Ontwikkelingen vanuit Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aftappen en meenemen in actualísatie.
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Doelen voor rroverig water"
Voor de KRW-waterlichamen heeft de provincie waterkwaliteitsdoelen gesteld. De KRW zaken kunnen
beleidsarm worden overgenomen uit het SGBP-2. Voor de waterschappen Hunze en Aa's en
Noorderzijlvest geldt dat er waarschijnlijk voor stikstof en bij Hunze en Aa's ook voor fosfaat een
aanpassing van de normen richting landelijke richtwaarden zal plaatsvinden.
De Kaderrichtlijn Water stelt dat voor alle wateren, dus ook voor niet KRW wateren, de principes van
de KRW geldig zijn. Zo mag er ook in overige wateren geen achteruitgang van de kwaliteit optreden.
De waterschappen willen zich de komende jaren vooral richten op het behalen van de doelen voor de
KRW waterlichamen. Wat betreft investeringen en mankracht hebben de waterschappen hun handen
vol aan uitvoering van de KRW-maatregelen en de verwachte extra opgaven voor de aanpak van
gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe stoffen. Daarnaast zijn er nog de opgaven rond de
N2000/PAS maatregelen.
Voor de zogenaamde "overige wateren" zijn nog geen doelen gesteld. Conform het voornemen in de
waterbeheerplannen gaat de provincie samen met de waterschappen onderzoeken of, en in welke
mate, aanvullende doelen gewenst zijn voor overige wateren, waaronder ecologisch waardevolle
kleine wateren en stedelijk water. Gezien alle te realiseren opgaven is enige terughoudendheid
gewenst bij het vaststellen van het ambitieniveau voor deze wateren.
Aandacht voor de waterkwaliteit in stedelijk gebied is gerechtvaardigd, daarbij moet het niet alleen
gaan om de ecologie, maar ook om de totale waterbeleving en bewustwording.
Voor de kleine waardevolle wateren is de vraag wat de rol is van de verschillende organisaties bij
realisatie van de opgaven die de provincie heeft geformuleerd rond natuur en biodiversiteit.

Waterparels
ln Rijn Noord Nedereems hebben de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest geconstateerd
dat er voor de waardevolle wateren onvoldoende biologische informatie voorhanden is om te kunnen
komen tot doelen voor deze wateren. Er wordt nagedacht over een eenvoudig meetprogramma voor
waardevolle wateren, de zogenaamde waterparels, dat uitgevoerd moet gaan worden.
Mogelijk zal een discussie ontstaan over de vraag wie de gewenste monitoring gaat uitvoeren in
wateren die niet in beheer zijn bij de waterschappen, zoals bijvoorbeeld vennen. Pas nadat de
meetresultaten bekend zijn kunnen de doelen worden besproken.

Strateg ische g rondwatervoorraad
De waterschappen willen samen met de provincie beleid ontwikkelen voor grondwaterbeheer.
Hiervoor zijn acties opgenomen in de waterbeheerplannen. Eén van de elementen die aandacht
verdient is de mogelijkheid om strategische grondwatervoorraden te realiseren. Hiervoor zal moeten
worden uitgewerkt wat de consequenties zijn voor het oppervlaktewaterbeheer van de
waterschappen.

Hydrologische maatregelen PAS / N2000
ln de Omgevingvisie 2014 zijn geen maatregelen vastgelegd voor de PAS maatregelen in de Natura
2000 gebieden, deze waren destijds nog niet bekend. Voor een aantal gebieden, bijvoorbeeld Drentse
Aa, is inmiddels duidelijk dat er geen één op één relatie bestaat tussen KRW maatregelen en PAS
maatregelen. Er is enerzijds zorg dat PAS maatregelen leiden tot achteruitgang van de KRW
waterkwaliteit, anderzijds dat strengere eisen worden geformuleerd voor N2000 waar nog geen
rekening mee is gehouden. Het is wenselijk dat de revisie van de Omgevingsvisie hierover
duidelijkheid geeft.

Geur- en geluidsnormen RWZI's
Bij het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties gelden ruimtelijke beperkingen en normen.
Deze maken het mogelijk dat zuiveringsprocessen in goede harmonie met de omgeving verlopen.
Ze zijn gericht op het beperken van overlast door geur en stank en continufteit van de bedrijfsvoering
in de zuiveringsinstallaties, ook op langere termijn.
Het betreft hier met name geur- en geluidsnormen, voor geur zijn deze bijvoorbeeld vastgelegd in
geurcontouren. De normen zijn vermeld in de vergunningen die door de provincie of gemeente zijn
verleend bij de bouw of wijziging van zuiveringsinstallaties en in de meldingen die zijn opgesteld in het
kader van het activiteitenbesluit.
Het waterschap moet blijvend kunnen voldoen aan deze normen en is dus alert op ruimtelijke
ontwikkelingen rond de zuivering. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van een RWZI dient
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reken¡ng gehouden te worden met de invloed op het zuiveringsproces, nu en in de toekomst. Huidig
belang is een goed beheer van de bestaande zuivering en toekomstig belang is de mogelijkheid dat
een zuivering wordt aangepast, uitgebreid of moet gaan voldoen aan strengere normen.
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Oostenruolde, 6 juni 2017

Geachte heer Brouwer,

Op 1 mei 2017 hebben wij de brief van Gedeputeerde van renthe van 26 april2Q17
ontvangen. Hierin vragen GS ons om een advies of zienswijze op de reikwijdte en het detailniveau
van het planMER voor de Omgevingsvisie Drenthe.

Besluit van ons college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2017 besloten om kennis te nemen
van het voornemen van Provinciale Staten van Drenthe om de Omgevingsvisie Drenthe te hezien
Ook van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD) neemt het college kennis.

De NRD is door ons beoordeeld. Naar aanleiding daarvan hebben wij geen opmerkingen op de
reikwijdte en het detailniveau van het voor de omgevingsvisie op te stellen milieueffectrapport
(hierna planMER). W'rj gaan er daarbij van uit dat u bij het opstellen van het planMER ook de
effecten van de omgevingsvisie binnen onze gemeente in overweging neemt. Voor een beoordeling
van deze effecten verwijzen wij in het bijzonder naar ons beleid zoals dat is opgenomen in onze
Structuurvisie 201 0-2020-2030 en het bestemmingsplan Buitengebied 201 6.

ln het algemeen merken wrj op dat wij het waarborgen van een goede woon- en leefomgeving voor
onze inwoners belangrijk vinden. Wij vragen u dan ook om de effecten van de omgevingsvisie
hierop in het bijzonder te ovenruegen. Mochten effecten zich gaan voordoen in onze gemeente dan
vezoeken wij u ons daarover te informeren.

Vragen?
Voor vragen, ook tijdens het opstellen van het planMER, kunt u contact opnemen met Pier Wiebe
Rienstra (medewerker ruimtelijke ordening). U kunt hem bereiken op ons algemene
telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

Postadres Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde Bezoekadres 't Oost 11

E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl lnternet www.ooststellingwerf.nl
Telefoon 14 0516
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1. Hoofdpunten van het MER 

De provincie Drenthe wil de bestaande omgevingsvisie van Drenthe ‘reviseren’. De provincie 

is in de basis tevreden over de huidige omgevingsvisie zodat deze als grondslag dient voor 

de revisie. De revisie ziet op het actualiseren van een aantal thema’s, het nader uitwerken van 

drie onderwerpen, en het anticiperen op de toekomstige Omgevingswet. De drie onderwer-

pen (‘bouwstenen’) die verder worden uitgewerkt, zijn ‘Energielandschappen’, ‘Sterke steden’ 

en ‘Vrijetijdseconomie’.  

Ter ondersteuning van de visievorming wordt een Plan-milieueffectrapport (MER) voor de 

omgevingsvisie opgesteld. De provincie heeft de Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Com-

missie’)1 gevraagd om vroeg in dit proces haar advies te geven over de Notitie Reikwijdte en 

detailniveau2 (hierna: NRD) die beschrijft wat in het MER zal worden onderzocht. 

 

Aandachtspunten 

De NRD beschrijft de tot nu toe verzamelde ideeën, wensen en ambities. Tegelijkertijd wordt 

gewerkt aan een Koersdocument waarin de bouwstenen en te actualiseren beleidsthema’s 

nader worden uitgewerkt. De bedoeling is om de NRD en het Koersdocument na de zomer te-

gelijk door Provinciale Staten te laten vaststellen.   

Op basis van de NRD zal straks het MER worden uitgewerkt. De Commissie adviseert in deze 

stap concreter te worden, de mogelijke keuzes scherp te maken, en de ambities zoveel mo-

gelijk te vertalen in concreet meetbare doelen. De Commissie heeft hierbij de volgende aan-

dachtspunten: 

• Bepalen huidige en autonome situatie (referentie)  

De NRD geeft aan dat zowel de huidige situatie (de gebiedsbeschrijving) als de zoge-

noemde exogene ontwikkelingen (de ontwikkelingen die zich afspelen buiten de invloed-

sfeer van de provincie) worden beschreven in het MER. De Commissie beveelt aan om te 

analyseren hoe de huidige omgevingsvisie ‘werkt’, inclusief de werkwijze met kernkwali-

teiten. Zo wordt duidelijker waar doelen al worden gehaald, wat kan of moet worden 

voortgezet en waar een tandje bij nodig is ten opzichte van het bestaande beleid. Ook 

wordt hiermee duidelijk waar knelpunten bestaan of gaan ontstaan en waar verbeterin-

gen voorzien of mogelijk zijn. Zo bestaat nu al de indruk dat de verschillende ‘robuuste 

systemen' (bv. landbouw, natuur) op onderdelen ‘schuren'. Dit kan worden geanalyseerd 

aan de hand van de referentie. Verder biedt de referentie een basis voor continue evalua-

tie en monitoring in de geest van de Omgevingswet (beleidscyclus).  

• Integrale alternatieven  

De NRD wil in het MER integrale alternatieven onderzoeken waarin de verschillende doel-

stellingen zijn verwerkt. De Commissie vindt het van belang dat eerst per bouwsteen het 

speelveld aan mogelijke oplossingsrichtingen in beeld wordt gebracht3, voordat wordt 

gekeken of deze kunnen worden samengevoegd tot integrale alternatieven. De NRD stelt 

                                                                        

1  De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage 

1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, via de link 3212 of door dit nummer op 

www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

2  Notitie Reikwijdte en Detailniveau, planMER Revisie Omgevingsvisie Drenthe,11 april 2017, Provincie Drenthe, Witte-

veen+Bos. 

3  De drie bouwstenen kunnen eigenlijk niet met een en dezelfde methode verkend worden, omdat ze daarvoor teveel ver-

schillen. Een afzonderlijke analyse draagt bij aan de overzichtelijkheid en navolgbaarheid. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3212
http://www.commissiemer.nl/
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dat het MER beslisinformatie moet opleveren. Nu de te maken keuzes vooral op het vlak 

van de bouwstenen voorliggen, zal daar eerst de focus op moeten worden gelegd. Bo-

vendien wordt op die manier duidelijk of en waar de verschillende doelen elkaar verster-

ken of in de weg zitten. 

• Verlenging duur van bestaande omgevingsvisie  

De huidige omgevingsvisie loopt tot 2020. De revisie leidt ertoe dat de visie tot 2030 

blijft gelden. Het MER zal moeten beschrijven wat de gevolgen zijn van de verlenging met 

10 jaar. De eerdergenoemde analyse van het doelbereik van de huidige visie (en de werk-

wijze met kernkwaliteiten) biedt hiervoor een vertrekpunt. 

• Opstellen beoordelingskader  

De aanzet tot een beoordelingskader (tabel 6.1) uit de NRD is nog erg basaal. In de Aan-

vullende notitie die de Commissie heeft ontvangen4, is dit kader al veel concreter uitge-

werkt. Bovendien wordt hierbij duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘de basis op orde’, 

‘kernkwaliteiten Drenthe’ en ‘bruisend Drenthe’, zodat het kader ook inzicht kan geven 

in het halen van de doelen. 

• Monitoring en vinger aan de pols  

De lange termijn horizon van de omgevingsvisie maakt dat zowel de visie zelf, de ambi-

ties daarin als het beoordelingskader, regelmatig herijkt moeten worden. Monitoring en 

evaluatie bieden hiervoor de basis. Formuleer op basis van het beoordelingskader een 

monitoringsprogramma. Zo houdt de provincie een vinger aan de pols en wordt duidelijk 

of en wanneer bijsturing nodig is. 

 

De Commissie adviseert deze punten mee te nemen in de verdere uitwerking van het milieu-

effectrapport. Ten aanzien van de leesbaarheid en toegankelijkheid van het MER en de omge-

vingsvisie verzoekt zij om begrippen als kernkwaliteiten, kernwaarden, basisvoorwaarden, 

vuistregels en verbindende regels et cetera, goed te beschrijven en eenduidig in het MER en 

de omgevingsvisie te hanteren. 

 

Waarom m.e.r. en advies door de Commissie? 

De omgevingsvisie stelt kaders voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en heeft mogelijk effecten 

op Natura 2000-gebieden. Daarom is de omgevingsvisie m.e.r.-plichtig en wordt een MER opgesteld. Be-

voegd gezag voor het vaststellen van de omgevingsvisie is Provinciale Staten van Drenthe. Zij hebben de 

Commissie m.e.r. gevraagd om een advies voor de inhoud van het op te stellen MER. 

 

2. Referentie, ambities, doelen en beleidskader 

2.1 Referentie en autonome ontwikkeling 

Om de effecten van de visie in beeld te brengen, worden deze vergeleken met de toekom-

stige situatie zonder dat de visie wordt gereviseerd. Deze zogenoemde referentiesituatie be-

staat uit de bestaande milieusituatie en autonome ontwikkelingen waarover al is besloten. De 

                                                                        

4  Omgevingsvisie Drenthe, aanvullende informatie t.b.v. r&d advies, Afstemmingsgroep Revisie Omgevingsvisie Provincie 

Drenthe, 22 mei 2017. 
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NRD spreekt over de gebiedsbeschrijving en exogene ontwikkelingen. De exogene ontwikke-

lingen betreffen ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van de provincie plaatsvinden 

maar die relevant zijn voor de ontwikkelingen in de Drentse leefomgeving. Autonome ont-

wikkelingen kunnen echter ook ontwikkelingen zijn waar de provincie wel (een zekere mate 

van) invloed op heeft maar die geen onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. Bovendien 

worden de exogene ontwikkelingen in de NRD beschreven aan de hand van de 3 P’s (People, 

Planet, Prosperity), terwijl niet is gezegd dat de autonome ontwikkelingen zich tot deze 

thema’s beperken. Denk bijvoorbeeld aan de schaalvergroting in de landbouwsector. In de 

tabellen van Hoofdstuk 3 ziet de Commissie dat al een overzicht van dergelijke ontwikkelin-

gen wordt gegeven. Het is echter niet duidelijk welke van deze ontwikkelingen behoren tot 

het bestaande omgevingsbeleid en welke tot de revisie behoren. 

Geef in het MER aan welke invloed de autonome (inclusief de exogene) ontwikkelingen zullen 

hebben op de provincie. Vanwege de grootte van het plangebied adviseert de Commissie om 

– voor zover mogelijk - concrete ontwikkelingen al op een kaart aan te geven.  

 

De huidige omgevingsvisie van de provincie Drenthe dateert uit 2010 en is in 2014 nog ge-

actualiseerd. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het werken met zogenoemde kern-

kwaliteiten waaraan nieuwe ontwikkelingen worden getoetst. Volgens de provincie functio-

neert deze visie ook nu nog naar tevredenheid. Dit levert een belangrijk uitgangspunt op 

voor de revisie: de basis is op orde en behoeft geen aanpassing. Geef in het MER aan waarom 

de toetsing aan kernkwaliteiten goed werkt.  

 

Volgens de NRD wordt in het MER een ‘nulmeting’ opgenomen waarbij wordt gekeken in hoe-

verre de ambities zijn gerealiseerd dan wel behoefte is aan bijsturing. De Commissie ziet dit 

als een belangrijke stap. Zij adviseert om met deze nulmeting bovendien een analyse van de 

omgevingsdynamiek te maken om vast te stellen of: 

- het bestaande beleid voldoende in staat is om ongewenste milieueffecten tegen te gaan  

- de huidige doelen haalbaar zijn met een ongewijzigde aanpak.  

Hierbij kan specifiek worden gekeken naar de volgende onderwerpen: 

• (bottom up) economische profilering;  

• demografische krimp; 

• veranderingen in de landbouwstructuur. Drenthe is van oudsher een kleinschalig verwe-

vingslandschap. In de afgelopen decennia is actief gestuurd op grootschalige landbouw, 

waarbij landbouwbedrijven uit de dorpen in het buitengebied zijn geplaatst. Dit heeft ge-

leid tot verlies van ruimtelijke kwaliteit in de dorpen. Laat met kaartmateriaal deze ont-

wikkeling zien. Maak inzichtelijk wat de te verwachten verdere concentratie van de land-

bouw betekent voor het ruimtegebruik in de provincie. Dit kan immers grote invloed 

hebben op de verwezenlijking van de ambities van de provincie; 

• klimaatverandering; 

• de huidige provinciale doelstelling om in 2019 dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Neder-

land te zijn. Maak in het MER duidelijk welke maatregelen nu al worden genomen om dit 

te bereiken. Volgens de NRD staat Drenthe op dit moment op een vierde plek van de pro-

vincies met het meeste binnenlandse toerisme. Onderbouw deze stelling met cijfers. Geef 

aan wat precies wordt bedoeld met ‘toeristisch’ en waarom de kustprovincies, buiten-

landse bezoekers en andere vormen van vrijetijdsbesteding dan toerisme (zoals ‘Drente-

nieren’) hierin niet zijn meegenomen.  
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De ‘nulmeting’ kan ook worden gezien als eerste aanzet voor een doorlopend monitoringsys-

teem (zie hoofdstuk 5 van dit advies), zodat gedurende de looptijd van de visie met enige re-

gelmaat kan worden gekeken of de doelstellingen gehaald worden of dat meer inzet nodig is. 

 

2.2 Van ambities naar doelen 

De NRD noemt een aantal ambities van de provincie Drenthe in de vorm van bouwstenen zo-

als ‘sterke steden’. Om in een MER te kunnen kijken welke effecten deze bouwstenen hebben 

en in hoeverre ze elkaar versterken of in de weg zitten, moeten de bouwstenen eerst worden 

vertaald in concrete, zo mogelijk in meetbare termen beschreven doelen. Alleen dan levert 

het MER informatie op die kan worden gebruikt om strategische keuzes in de visie te maken. 

Voor zover deze vertaling nog niet heeft plaatsgevonden, geeft de Commissie voor de bouw-

stenen aanbevelingen in hoofdstuk 3.  

  

Verlenging looptijd 

De huidige visie loopt tot 2020. Als gevolg van de revisie zal de looptijd van de huidige visie 

dus worden verlengd, ook voor de beleidsarme onderdelen of de onderdelen waar geen 

nieuwe ontwikkelingen worden beoogd. Het MER zal dus antwoord moeten geven op de vraag 

of de visie nog afdoende is voor de opgaven die tot 2030 voorliggen en in hoeverre de ver-

lenging tot extra effecten leidt die bij de vaststelling van de huidige omgevingsvisie tot 2020 

nog niet waren voorzien. 

 

Nieuwe bouwstenen 

Uit het huidige collegeakkoord komt de noodzaak om drie thema’s nader uit te werken, te 

weten ‘Energielandschappen’, ‘Sterke Steden’ en ‘Vrijetijdseconomie’. In hoofdstuk 3 van dit 

advies gaat de Commissie nader in op deze zogenoemde bouwstenen. 

Uit de terugkoppelingen van de Revisie op Reis komen meer thema’s naar voren. In het geval 

van Valthermond zijn dat zelfs vijf thema’s (zoals landbouw, natuur, bodem, landschap en 

water). Maak in het MER duidelijk hoe de thema’s die in het participatieproces aan de orde 

zijn gekomen, zijn meegenomen in het MER. De Commissie heeft bovendien begrepen dat in 

de actualisatie van het huidige beleid wellicht andere bouwstenen naar voren komen. Als 

hiervan sprake is, geef dan aan waarom ervoor wordt gekozen om een extra bouwsteen op te 

nemen. 

 

Omgevingswet 

Tot slot wil de provincie anticiperen op de toekomstige Omgevingswet door in de visie alle 

beleidsvelden van de fysieke leefomgeving op te nemen. De Commissie adviseert om hiertoe 

aan te geven welke onderdelen van de fysieke leefomgeving in de omgevingsvisie zullen wor-

den geïntegreerd.5 Zo loopt de huidige natuurvisie Gastvrije Natuur tot 2040. Uit de NRD 

blijkt niet duidelijk of deze natuurvisie in het kader van de revisie onderdeel wordt van de 

omgevingsvisie dan wel als gegeven moet worden beschouwd. Opname van sectorale visies in 

de omgevingsvisie zal in ieder geval betekenen dat moet worden beoordeeld of de sectorale 

visies geactualiseerd moeten worden in verband met nieuwe ontwikkelingen. Ook zal in beeld 

                                                                        

5  Volgens de NRD omvat de huidige omgevingsvisie alleen de provinciale structuurvisie (op grond van de Wet ruimtelijke 

ordening), het provinciaal milieubeleidsplan (op grond van de Wet milieubeheer), het regionaal waterplan (op grond van 

de Waterwet) en het provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (op grond van de Planwet verkeer en vervoer). 
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moeten worden gebracht welke keuzes voorliggen als de sectorale visie botst met andere on-

derdelen van de revisie. De sectorale visie is dan immers geen randvoorwaarde meer. Als de 

revisie een langere looptijd heeft dan een sectorale visie, zal tot slot ook moeten worden be-

keken wat de effecten zijn van een verlenging van de (over te nemen onderdelen van de) sec-

torale visie.  

 

Naast de vraag welke visies onderdeel worden van de omgevingsvisie kan een doorkijk wor-

den gegeven naar welke nieuwe vormen van sturing en samenwerking uit (de geest van) de 

Omgevingswet zullen worden gebruikt om de doelen van de omgevingsvisie te realiseren. 

Denk hierbij aan uitnodigingsplanologie, meer integraliteit en meer coproductie. 

 

Eén van de instrumenten van de Omgevingswet betreft het vaststellen van omgevingswaar-

den. Bekijk of en zo ja voor welke aspecten de provincie omgevingswaarden kan vastleggen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege hoge ambities of tegenvallende effecten. Als hiervan 

sprake is, geef dan een doorkijk naar de programma’s die daarvoor opgesteld zouden kun-

nen worden en geef hierbij globaal aan welke maatregelen hierin mogelijk zijn. 

 

2.3 Beleidskader 

Geef in het MER aan welke beleidsdocumenten door de omgevingsvisie worden vervangen. 

Geef daarnaast aan hoe de omgevingsvisie zich verhoudt tot het programma ingevolge de 

Omgevingswet of de provinciale verordening. Geef ook aan of het voornemen kan voldoen 

aan de randvoorwaarden die voortkomen uit wet- en regelgeving. Ga daarbij in ieder geval in 

op: 

• De Wet natuurbescherming en de daaruit voortvloeiende natuurvisie6, nu op dit vlak ten 

opzichte van de huidige omgevingsvisie veel is veranderd; 

• De consequenties van het onder UNESCO bescherming brengen van de Koloniën van Wel-

dadigheid en het GEO-park De Hondsrug; 

• Klimaatverdragen en andere landelijke beleidsafspraken over de energietransitie en het 

tegengaan (van effecten) van klimaatverandering; 

• De Omgevingswet (zie ook paragraaf 2.2).  

3. Bouwstenen 

3.1 Algemeen 

Nadat de ambities zijn vertaald in meer concrete doelen, kan op hoofdlijnen worden gekeken 

welke mogelijkheden er zijn om deze doelen te bereiken. De Commissie beveelt aan hiervoor 

eerst per bouwsteen het speelveld aan alternatieven in beeld te brengen. Pas daarna kunnen 

de alternatieven worden samengevoegd om te kijken of synergie of conflicten bestaan tussen 

de beleidskeuzes per bouwsteen en de overige doelstellingen van de omgevingsvisie.  

                                                                        

6  Gastvrije natuur, Natuurvisie 2040, Provincie Drenthe. 
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In de volgende paragrafen gaat de Commissie apart in op zowel de verschillende bouwstenen 

als de confrontatie tussen deze bouwstenen onderling en de overige doelstellingen van de 

omgevingsvisie. 

 

Wie doet wat? 

Als daarvoor aanleiding is, onderzoek dan met de alternatieven wat de mate en de manier 

van sturen betekent voor de milieueffecten en het halen van de doelen. Ga daarbij expliciet in 

op de middelen die de provincie tot haar beschikking heeft om de doelen te behalen. De pro-

vincie is in het omgevingsbeleid maar één van de spelers en zal op veel terreinen dus afhan-

kelijk zijn van anderen.  

Het is belangrijk om in het MER ook na te gaan of en hóe doelen worden bereikt en door wie. 

Vooral de samenwerking met de Drentse gemeenten is van grote invloed op het behalen van 

de doelen van de omgevingsvisie. De Commissie heeft begrepen dat het al bestaande praktijk 

is dat de provincie en de Drentse gemeenten intensief samenwerken in plaats van top-down 

regels te stellen.  

Ga na wie welke bijdrage moet, kan of wil leveren. Zo wordt duidelijk welke taken de provin-

cie zelf moet of wil doen, en welke door andere kunnen worden uitgevoerd. Onderzoek ook 

wat de meest effectieve en gedragen wijze van sturing vanuit de provincie is: inspireren, sti-

muleren, faciliteren, realiseren of ge-/verbieden. 

 

3.1.1 Energielandschappen 

De NRD maakt duidelijk dat politiek is besloten dat Drenthe in 2050 energieneutraal wil zijn. 

In het proces ‘Energielandschappen’ wil de provincie de gevolgen van de energietransitie (van 

fossiel naar hernieuwbaar) op de Drentse ruimte in kaart brengen. De revisie van de omge-

vingsvisie kijkt slechts tot 2030. Terecht wordt door middel van terugkijken vanuit 2050 

(‘backcasting’) gekeken wat dan in 2030 al moet zijn gerealiseerd om in 2050 energieneu-

traal te kunnen zijn.  

Volgens rapport ‘Energiescenario’s Drenthe 2030’7 ligt de energievraag in 2030 rond de 20 

petaJoule. Het rapport geeft aan welke aannames zijn gehanteerd bij de berekening van deze 

benodigde energievraag. 

Het MER zal moeten laten zien met welke vormen van hernieuwbare energie de hiervoor ge-

noemde energievraag kan worden ingevuld, hoeveel fysieke ruimte hiervoor nodig is en waar 

deze ruimte binnen Drenthe beschikbaar is. Geef ook aan welke ordeningsprincipes daarbij 

mogelijk zijn. De Commissie begrijpt dat, gelet op het detailniveau van de visie, gebruik 

wordt gemaakt van kengetallen om deze vragen te beantwoorden. Ook vindt zij de voorge-

stelde aanpak met drie scenario’s en benadering via sectoren verstandig.  

De Commissie adviseert naast scenario’s met verschillende inzet op de provinciale energie-

mix ook de mogelijkheden voor energiebesparing en de voorgenomen uitfasering van gas als 

warmtebron voor huishoudens in de beschouwingen te betrekken. 

 

De energietransitie is geen unieke Drentse opgave. Geef aan welke sturingsmogelijkheden en 

instrumenten de provincie wil inzetten om haar doelen te realiseren en welke rol zij ziet voor 

andere partijen, met name het rijk, de gemeente, het bedrijfsleven en de Drentse burgers. 

 

                                                                        

7  Rapport Energiescenario’s Drenthe 2030, ECN, december 2016. 
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3.1.2 Sterke steden 

Uit de Aanvullende notitie blijkt dat de provincie bij deze bouwsteen zoekt naar de bovenlo-

kale rol die de Drentse steden vervullen, en dan met name de HEMA-steden: Hoogeveen, Em-

men, Meppel en Assen. De Commissie leidt uit de stukken ten aanzien van sterke steden de 

volgende kernvraag af: hoe blijven de Drentse steden leefbaar zonder dat dit ten koste gaat 

van de leefbaarheid van het buitengebied? De Commissie adviseert om voor deze bouwsteen 

de ambitie in concrete doelen te vertalen vergelijkbaar met die voor energielandschappen in 

de vorige paragraaf.  

Hierbij is van belang om te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden de provincie tot haar 

beschikking heeft om haar doelen te bereiken. Door decentralisering van het economisch be-

leid heeft de provincie bijvoorbeeld meer mogelijkheden om te sturen op de ruimtelijke ver-

deling van bedrijvigheid. Denk hierbij aan het tegengaan van overprogrammering van bedrij-

venterreinen of de discussie rond de Factory outlet bij Assen versus het sluiten van winkels in 

het stadscentrum. Ook kan de rol van de sterke steden in de vrijetijdseconomie aan de orde 

worden gesteld. Moet de vrijetijdseconomie aan de randen van of juist in het centrum van de 

steden plaatsvinden? 

Een nadere focus op de steden kan ook leiden tot een verdere krimp in inwoneraantallen en 

bedrijvigheid in het Drentse buitengebied. In paragraaf 4.2 heeft de Commissie hierbij een 

aantal aandachtspunten. 

 

3.1.3 Vrijetijdseconomie 

De vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler van de Drentse economie. Het is dan ook be-

grijpelijk dat hiervoor een aparte bouwsteen is geformuleerd. Evenals voor sterke steden 

geldt echter dat deze bouwsteen nog niet is vertaald in een of meer concrete doelstellingen. 

In de Aanvullende notitie worden slechts twee aspecten uitgelicht: de revitalisering van de 

verblijfsrecreatie in Drenthe en verdere ontsluiting van de Drentse natuur. Gelet hierop advi-

seert de Commissie om ook voor deze bouwsteen concrete doelen te formuleren vergelijk-

baar met die voor energielandschappen. 

In de vertaling naar een concreet doel kan allereerst worden geformuleerd welke doel-

groep(en) de provincie vooral naar Drenthe wil trekken. Dit bepaalt in hoge mate het type 

vrijetijdseconomie dat wordt geambieerd. Zo kan worden gekeken in hoeverre in de provincie 

ruimte is voor meer grootschalige leisure (waaronder dagrecreatie als het TT-circuit in Assen 

of Wildlands Emmen) of dat juist wordt ingezet op kleinschaligheid. Ook kan worden onder-

zocht of de vrijetijdseconomie zich moet concentreren in de steden, het buitengebied of be-

paalde zones. Voor het buitengebied geldt dat in de provincie sprake is van veel vrijkomende 

agrarische bebouwing. De vrijetijdseconomie kan hiervoor een zinvolle nieuwe bestemming 

vormen. 

Vanwege het grote belang van de natuur en het landschap voor de Drentse vrijetijdseconomie 

is het essentieel dat deze goed toegankelijk is. Tegelijkertijd kan deze toegankelijkheid af-

breuk doen aan de kernkwaliteit rust en natuurwaarden aantasten. De Commissie adviseert 

het MER te gebruiken om vast te stellen waar knelpunten bestaan of ontstaan door niet alleen 

te onderzoeken waar behoefte is aan meer toegankelijkheid, maar ook waar ruimte is of ge-

creëerd kan worden (bijvoorbeeld door natuurherstel) voor meer bezoekers. Zonering kan 

hiervoor een oplossing zijn, evenals natuurontwikkeling of de ontwikkeling van zones met 

een meer natuurinclusieve landbouw dan nu. Onderdeel van de toegankelijkheid is ook de 
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ontwikkeling van netwerken voor langzaam (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd ver-

keer (auto en ov). 

De NRD gaat niet in op de rol van biodiversiteit en aantrekkelijke landschappen in de vrije-

tijdseconomie. In het MER kan worden onderzocht hoe deze rol kan worden versterkt (als 

meekoppelkans). 

Niet alle problemen in de vrijetijdseconomie liggen echter op het bord van de provincie. De 

rol van de provincie zal vooral bestaan uit economische vraagstukken en ruimtelijke verde-

ling.  

 

Tot slot merkt de Commissie op dat deze pijler zich niet beperkt tot toerisme maar zich ook 

kan uitstrekken tot bijvoorbeeld ouderen die rentenieren in Drenthe. Juist deze vorm van 

vrijetijdseconomie lijkt de afgelopen jaren minder in trek, nu meer ouderen naar de randstad 

trekken. Omdat hier ook een relatie ligt met de bouwsteen ‘Sterke steden’, adviseert de Com-

missie duidelijk te maken in welke bouwsteen deze vrijetijdsvorm wordt behandeld en in te 

gaan op de relatie met de andere bouwsteen.  

 

3.2 Confrontatie van doelen 

Nadat de verschillende ambities van de revisie van de omgevingsvisie zijn vertaald in con-

crete doelen per bouwsteen kan worden gekeken naar raakvlakken van deze doelen onderling 

en met de overige onderdelen van de revisie. Hiermee maakt het MER inzichtelijk waar de 

doelen elkaar versterken of juist tegenwerken. Zo zal de grote ruimtevraag van de energie-

landschappen effecten hebben op de vrijetijdseconomie. Datzelfde geldt voor de verder-

gaande concentratie van de landbouwbedrijven. In de NRD wordt dit de confrontatiematrix 

genoemd. Het ligt voor de hand om juist ten aanzien van deze raakvlakken alternatieven te 

beschrijven in het MER, zodat het MER voldoende beslisinformatie voor strategische keuzes in 

de revisie oplevert. Ga in op sturingsvarianten (meer of minder sturing door de provincie). 

Om de voorliggende strategische keuzes ook inzichtelijk te maken voor belanghebbenden 

adviseert de Commissie om ontwikkelingsrichtingen ook zoveel mogelijk ruimtelijk (bijvoor-

beeld op kaart) weer te geven.  

 

Verbindende regels 

De NRD beschrijft dat de ontwikkeling van integrale alternatieven in nauwe afstemming zal 

plaatsvinden met de ontwikkeling van de ‘verbindende regels’ voor de revisie van de omge-

vingsvisie. Het is de Commissie niet duidelijk wat onder ‘verbindende regels’ moet worden 

verstaan en hoe deze kunnen worden benut bij het samenstellen van integrale alternatieven. 

 

4. Beoordeling milieueffecten 

4.1 Algemeen 

Uitgangspunten beoordelingskader 

Het beoordelingskader in het MER voor de revisie van de omgevingsvisie dient bij voorkeur 

vier doelen: 
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• Als toetsingskader waar het doelbereik van de visie tegen afgezet kan worden (in hoe-

verre kunnen de doelen worden behaald?); 

• Als toetsingskader waar de effecten van de verschillende alternatieven tegen afgezet 

kunnen worden;  

• Om sturing te geven aan de inbreng van de provincie bij planvorming van andere overhe-

den binnen de provincie nu en in de toekomst. 

• Als inspiratiebron voor toetsingskaders voor omgevingsvisies op lokaal niveau.  

 

In de Aanvullende notitie van de provincie is een voorlopig beoordelingskader opgenomen 

dat een goede opzet geeft. De opmerkingen van de Commissie zijn een aanvulling op dit 

voorlopig beoordelingskader.  

 

De volgende uitgangspunten weegt de Commissie mee bij de invulling van het beoordelings-

kader: 

• Zowel normatieve, meetbare als kwalitatieve, richtinggevende beoordelingscriteria zijn 

relevant. Uit de m.e.r.-praktijk blijkt namelijk dat de maatschappelijke discussie zich 

vaak richt op kwalitatieve criteria, zoals de effecten op het landschap en op gezondheid. 

• Omdat technologische ontwikkelingen alleen voor de korte termijn concreet in te schat-

ten zijn, adviseert de Commissie om de effectbeoordeling te richten op een periode van 

ongeveer tien jaar en, waar zinvol, voor de periode daarna een doorkijk van effecten te 

geven. 

• Uit een beoordelingskader moet blijken in welke mate sturing op provinciaal niveau kan-

sen biedt dan wel nodig is om de kwaliteit van de leefomgeving op het lagere schaalni-

veau te verbeteren dan wel te beschermen. 

 

Detailniveau 

Uitgaand van een omgevingsvisie waarin op strategisch niveau opgaven en ambities worden 

vastgelegd in provinciaal beleid, ligt een effectbeschrijving voor de hand die gericht is op een 

goed beargumenteerde kwalitatieve beoordeling van kansen en risico’s. De kwalitatieve ver-

andering in belangrijke indicatoren kan daarvoor de basis zijn. Door de effectbeschrijving te 

richten op de verandering van een indicator biedt het kader de ruimte om niet alleen effecten 

te beschrijven maar ook kansen in beeld te brengen die gericht zijn op te bereiken doelen. 

 

4.2 Woon- en leefmilieu 

Drenthe heeft al geruime tijd te maken met demografische krimp. Het inwoneraantal van de 

provincie loopt terug, waarbij tegelijkertijd een trek naar de stad plaatsvindt. De keuzes die 

met de revisie van de omgevingsvisie worden gemaakt (met name ten aanzien van de bouw-

steen ‘Sterke steden’), kunnen dit proces versterken. Geef aan wat de verschillende beleids-

keuzes betekenen voor de leefbaarheid van het buitengebied.  

 

4.3 Landschap en cultuurhistorie 

Het Drentse landschap is zowel sturend waar het deel uitmaakt van de kernkwaliteiten, als 

ontvangend wanneer ruimtelijke ontwikkelingen effecten sorteren op de landschappelijke 

structuur. Daarmee bevindt het landschap zich precies in de kern van de centrale missie van 
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de huidige omgevingsvisie: ‘het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen 

van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten.’8 De opgave is derhalve hoe het 

bruisen bij voorkeur kan bijdragen aan de kernkwaliteiten, dan wel daar geen afbreuk aan 

kan doen. Het MER zal moeten inschatten welke dynamiek het gevolg is van uitnodigingspla-

nologie. De werkwijze waarin omgegaan wordt met het landschap zal dus aanknopingspun-

ten moeten bieden voor het ontstaan van positieve of negatieve effecten.  

 

In de Aanvullende notitie wordt aangegeven dat het landschap zal worden vertaald als één 

van de belangen in een afwegingsproces, en dat de provincie haar belang definieert in termen 

van kernkwaliteiten. Aanvullend zou het MER kunnen verkennen of een ontwerpgerichte be-

nadering gecombineerd kan worden met het landschap als een gedeeld belang van alle sta-

keholders, gebaseerd op medeverantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap. In dat geval 

worden de kwaliteitsdoelen als uitkomsten van het ontwerpproces samen opgesteld.  

 

De Commissie adviseert om de wijze waarop de gereviseerde omgevingsvisie en de varianten 

in het MER zullen uitwerken, zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Op drie onderdelen kan 

dieper worden ingegaan:  

• De borging van kernkwaliteiten in dat proces; 

• Te verwachten effecten van de ruimtelijke dynamiek die voortkomt uit de ambities van 

Bruisend Drenthe op de structuur en diversiteit van het landschap en de cultuurhistorie. 

Hierbij speelt de vraag of de vrijetijdseconomie kan zorgen voor een betere leefbaarheid 

van kleine kernen. 

• Beoordeling en waardering van die dynamiek in positieve of negatieve zin. 

 

Daar waar mogelijk en zinvol kan door middel van ontwerpschetsen uitgewerkt worden hoe 

de botsproeven uitwerken op het vlak van landschap en cultuurhistorie, alsmede hoe de 

kernkwaliteiten daar een plaats in hebben.  

 

4.4 Klimaat 

Klimaat komt niet expliciet terug in het voorgestelde beoordelingskader9 maar is verweven 

met andere criteria (kernkwaliteiten en bruisend Drenthe). De Commissie adviseert de mate 

waarin Drenthe anticipeert op de verwachte klimaatveranderingen (wateroverlast, hitte stress) 

in beeld te brengen.  

 

4.5 Gezondheid 

Een gezonde leefomgeving is de resultante van zowel de meer klassieke (fysische) milieuas-

pecten geluid, luchtkwaliteit, geur (externe) veiligheid, lichthinder en bodem- en waterver-

ontreiniging, als van de mate waarin een aantrekkelijke openbare (groene) ruimte wordt ge-

creëerd, gezonde mobiliteit (lopen, fietsen) wordt gestimuleerd, windhinder en hitte-eilanden 

in verstedelijkte gebieden worden voorkomen en in hoeverre aandacht is voor de gezondheid 

                                                                        

8  Zie blz. 8 van de NRD. 

9  Klimaat wordt wel genoemd in het beoordelingskader van blz. 18 van de NRD. 
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van gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken). Ook onder de wettelijke normen voor bij-

voorbeeld geluidhinder en luchtkwaliteit kan sprake zijn van gezondheidseffecten. 

Geef in het MER op hoofdlijnen aan wat de verwachte gezondheidseffecten zijn van het voor-

nemen. 

 

5. Monitoring 

Gelet op de looptijd van de (revisie van de) omgevingsvisie, de onzekere toekomstige ontwik-

kelingen en de afhankelijkheid van andere partijen om de doelen te bereiken, adviseert de 

Commissie regelmatig voor iedere bouwsteen te controleren in welke mate de daadwerkelijke 

ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de provincie, welke milieu-

effecten zijn opgetreden, en hoe deze zich verhouden tot de wet- en regelgeving en de actu-

ele milieugebruiksruimte. Een ‘vinger-aan-de-pols-systeem’ kan inzichtelijk maken of de 

verschillende deeldoelstellingen van gedurende de looptijd van de visie nog kunnen worden 

bereikt. Dit biedt bestuurders een basis om in de loop van de tijd, indien nodig, extra maat-

regelen te nemen.  

 

Formuleer daarom op basis van het beoordelingskader een monitoringsprogramma. Houd 

hierbij rekening met de ontwikkelingen in de kwaliteit van de leefomgeving. Deze kunnen 

aanleiding zijn tot het hanteren van andere beoordelingscriteria dan op dit moment zijn 

voorzien. Bestaande sectorale monitoringsprogramma’s voor luchtkwaliteit (NSL), natuur 

(SNL, PAS), (grond)water en gezondheid kunnen worden ingezet voor het in beeld brengen 

van de geactualiseerde leefomgevingskwaliteit. 

De Commissie adviseert om de opzet van dit ‘levende’ informatiesysteem in het MER op te 

nemen, en aan te geven wat de toetsmomenten (bijvoorbeeld jaarlijks) zullen zijn.  

Vragen die aan de hand van het monitoringsprogramma kunnen worden beantwoord, zijn: 

• Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds de vorige check, welk effecten op de 

leefomgeving hebben deze ontwikkelingen met zich gebracht, en hoe verhouden deze 

effecten zich tot de milieugebruiksruimte die vooraf is gedefinieerd? 

• In hoeverre worden de doelstellingen en (milieu)ambities van de provincie gehaald? 

• In hoeverre is de milieugebruiksruimte gewijzigd, dan wel behoeft deze aanpassing? 

• Voldoen de gestelde kaders nog? Is meer of minder sturing van de provincie gewenst? 

• Zijn er nieuwe instructieregels of omgevingswaarden waarmee rekening moet worden ge-

houden? Zijn er grote wijzigingen die bijstelling van ander provinciaal beleid noodzakelijk 

maken? 

 

6. Overige aspecten 

Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu/informatie’ en ‘sa-

menvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voor-

schriften. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 

 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Drenthe 

 

Besluit: reviseren van de huidige omgevingsvisie 

 

Categorieën Besluit m.e.r.: D1.1, D1.2, D9, D10, D11.2, D11.3 en D22.2 

 

Activiteit: De provincie Drenthe wil de bestaande Omgevingsvisie ‘reviseren’. De onderwerpen 

'Energielandschappen', 'Sterke steden' en 'Vrijetijdseconomie' vragen om nadere uitwerking 

vanwege actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Met de revisie wil de provincie ook antici-

peren op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

 

Procedurele gegevens: 

Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 1 maart 2017 

Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht op: 20 juni 2017 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

dhr. drs. R. During 

dhr. mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars (secretaris) 

dhr. drs. A. van Leerdam 

dhr. G. Lukken 

mw. M.A.J. van der Tas (voorzitter) 

dhr. drs. G. de Zoeten 

 

Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 

In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen 

te worden in het MER en met welke diepgang. De informatie die ze van het bevoegde gezag 

heeft ontvangen, vormt het uitgangspunt van haar advies. Om zich goed op de hoogte te stel-

len van de situatie heeft de Commissie overlegd met het bevoegd gezag, de initiatiefnemer en 

zijn adviseurs. Meer informatie over de werkwijze van de Commissie vindt u op onze website, 

op de pagina Wat doet de Commissie in het hoofdstuk Advisering. (www.commissiemer.nl/ad-

visering/watbiedtdecommissie) . 

 

Betrokken documenten:  

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3212 in te vullen in het zoekvak. 

 

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via het bevoegd gezag ontvangen. 

 

  

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3212
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