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Geacht college, Geachte Statenleden,

De reactie van Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe op onze zienswijze op de ontwerp- 
Omgevingsvisie hebben wij met teleurstelling ontvangen.

Algemeen
In de door ons college mede namens de gemeenteraad van Aa en Hunze ingebrachte zienswijze 
hebben wij inhoudelijke opmerkingen geplaatst bij diverse beleidsthema's uit de ontwerpvisie. De 
beantwoording in de opgestelde Nota van Antwoord (NVA) is vooral globaal van aard en geeft 
nauwelijks antwoorden op de opmerkingen uit onze zienswijze.

Het revisieproces Omgevingsvisie heeft vanaf het begin onder grote tijdsdruk gestaan. De door GS 
gekozen planning en aanpak van de revisie is wat ons betreft vooral ten koste gegaan van de 
betrokkenheid van de andere Drentse overheden en onze inwoners.

Enerqietransitie
Binnen de Omgevingsvisie zien wij de energietransitie (Energieneutraal Drenthe) als een van de 
belangrijkste gezamenlijke opgave voor de komende jaren. Omdat juist voor die opgave een 
zorgvuldig proces met brede betrokkenheid noodzakelijk is, willen wij daarop nadrukkelijk de 
aandacht vestigen.

Het gemeentebestuur van Aa en Hunze neemt zijn verantwoordelijkheid. Samen met bedrijven, 
sectoren en inwoners brengen wij de kansen en het maatschappelijk draagvlak voor duurzame 
energieopwekking en energiebesparing in beeld. Wij benaderen de energieopgave als een 
gezamenlijke uitdaging zonder opgelegde taakstellingen vooraf. Die aanpak hebben wij verwoord in 
ons collegeprogramma.

Wij zijn er van overtuigd dat de transitie alleen gaat slagen als we serieus in gesprek gaan met onze 
inwoners. Een eerlijke verdeling van lusten en lasten is voor ons een belangrijk uitgangspunt. 
Behalve maatschappelijk draagvlak is ook het behoud van onze landschappelijke kwaliteiten een 
belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transitie.

Tot slot
De Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 zien wij als een vertrekpunt voor een vernieuwde Drentse 
samenwerking. Vernieuwing van die samenwerking is nodig gelet op de opgaven en uitdagingen 
waarvoor wij in Drenthe de komende jaren komen te staan. Het motto van de aanstaande 
Omgevingswet 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit' is ons gezamenlijk kompas.
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Wij verzoeken provinciale staten om bij de aanstaande besluitvorming nog eens zorgvuldig aandacht 
te besteden aan al onze inhoudelijk opmerkingen en de Omgevingsvisie op de betreffende punten 
gewijzigd vast te stellen. Graag maken wij op 18 september a.s. gebruik van het inspreekrecht 
voorafgaand aan de beraadslaging in uw Statencojpmfssie Leefomgeving.
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