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Inleiding 

a. Algemeen 
In maart 2017 hebben uw Staten de Startnotitie Revisie Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. 
Met de revisie is de planperiode van de huidige Omgevingsvisie verlengd van 2020 tot 2030 
en is: 

• nieuw beleid geformuleerd voor de energietransitie, vrijetijdseconomie en stedelijke ont-
wikkeling; 

• het bestaande beleid geactualiseerd op basis van beleidsdocumenten die sinds de actua-
lisatie van de Omgevingsvisie 2014 zijn vastgesteld; 

• de Omgevingsvisie conform wettelijke vereisten gedigitaliseerd, waarmee beleidsteksten 
en kaartbeelden gecombineerd te raadplegen zijn. 

 
De essentie van de visie, waarvan de basis in 2010 is gelegd, is ongewijzigd gebleven: 'het 
waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe,  
passend bij deze kernkwaliteiten'.  
 
Ten behoeve van de besluitvorming op de Omgevingsvisie is de procedure voor een milieu-
effectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

 
De ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende Milieueffectrapport hebben van 5 april tot en 
met 16 mei 2018 ter inzage gelegen. Daarop zijn zestig zienswijzen binnengekomen. Een 
handvol zienswijzen is na de reactietermijn ingediend. Deze zijn meegenomen in de beant-
woording. Enkele zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het ontwerp.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Vanaf de start van het revisietraject zijn verschillende participatiesporen bewandeld: 

• onder de titel 'Revisie op reis' zijn drie reeksen van bijeenkomsten georganiseerd met be-
langenorganisaties, gemeenten, waterschappen, vrijdenkers, dwarskijkers en ervarings-
deskundigen (gerichte participatie); 

• voor het nieuwe beleid voor energie, sterke steden en vrijetijdseconomie zijn bouwstenen 
ontwikkeld en afzonderlijke communicatie- en participatieprocessen doorlopen. Tevens is 
gebruik gemaakt van de bestaande overlegstructuren met gemeenten, waterschappen en 
andere partners; 

• tijdens de terinzageligging is in ieder gemeentehuis, gedurende een dag, een informatie-
markt over de Omgevingsvisie georganiseerd; 

• op 23 en 28 mei 2018 in respectievelijk Hoogeveen en Roden zijn Statenleden met  
burgers en gemeenteraadsleden in gesprek gegaan over de Omgevingsvisie; 

• ten behoeve van de m.e.r.-procedure heeft van 26 april tot en met 6 juni 2017 een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen voor inspraak en zijn betrokken be-
stuursorganen en adviseurs, waaronder de Commissie voor de m.e.r., expliciet om  
advies gevraagd. 
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Advies  

1. De Nota van Antwoord Omgevingsvisie Drenthe 2018 vast te stellen. 
2. De digitale versie van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 met planidentificatienummer  

NL IMRO.9922.OGVDrenthe2018-VA01 vast te stellen met inachtneming van het Milieueffect-
rapport Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018, het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 
en de aanvulling Milieueffectrapport Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018. 

 

Doelstelling uit de begroting 

4.1.05 Meer economisch ruimtegebruik 

Argumenten 

1.1 De Nota van Antwoord geeft een samenvatting van en een antwoord op de ingediende ziens- 
wijzen en geeft aan tot welke wijzigingen in de ontwerp-Omgevingsvisie dit heeft geleid.  
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dienen uw Staten de Nota van Antwoord vast te stellen. De 
Nota doet recht aan de vragen, reacties en opmerkingen die door de indieners zijn gemaakt. De Nota 
van Antwoord is reeds naar de indieners toegestuurd. Daarbij zijn zij gewezen op de mogelijkheid om 
in te spreken bij de inhoudelijke behandeling door uw Staten. 
 
1.2 De Nota van Antwoord geeft een reactie op het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 
Op 17 mei 2018 heeft de Commissie m.e.r. haar toetsingsadvies over het milieueffectrapport uit- 
gebracht. Onze reactie op dit toetsingsadvies is opgenomen in de Nota van Antwoord en heeft geleid 
tot een aanvulling op het Milieueffectrapport.  
 
2.1 U beschikt over de benodigde informatie om als bevoegd gezag te kunnen voldoen aan artikel 
7.35 van de Wet milieubeheer. 
De Omgevingsvisie Drenthe 2018 is kaderstellend voor toekomstige m.e.r.-plichtige ontwikkelingen. 
Daarnaast kunnen beleidskeuzes in de Omgevingsvisie significante gevolgen hebben voor Natura 
2000-gebieden. Dat maakt de Omgevingsvisie (plan-)m.e.r.-plichtig. Conform artikel 7.35 van de Wet 
milieubeheer zijn uw Staten als bevoegd gezag verplicht om bij het vaststellen van een m.e.r.-plichtig 
besluit rekening te houden met alle gevolgen die het desbetreffende plan voor het milieu kan hebben. 
Daarvoor dient u kennis te nemen van het Millieueffectrapport (MER), het toetsingsadvies van de 
Commissie m.e.r., de ingebrachte zienswijzen op het MER in de Nota van Antwoord en de aanvulling 
op het MER.In de Omgevingsvisie is beschreven hoe de inzichten uit het MER doorwerken in het  
beleid. 
 
2.2 De Omgevingsvisie Drenthe 2018 geeft de provincie een actueel en toekomstgericht beleidskader 
dat ruimtelijk-economische ontwikkelingen faciliteert, passend bij de Drentse kernkwaliteiten.  
De Omgevingsvisie Drenthe 2018 formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en 
sturing van de provincie in het ruimtelijk domein in de periode tot 2030, met hier en daar een doorkijkje 
naar de periode daarna. De visie bevat nieuw beleid voor de productie van hernieuwbare energie, 
vrijetijdseconomie en sterke steden en introduceert een nieuw sturingsinstrument: het Combinatie- 
model. Het Combinatiemodel is een werkwijze om samen met onze partners en relevante stake- 
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holders een integrale oplossing te vinden voor een opgave of een ontwikkeling. Daarbij wordt gezocht 
naar een oplossing die voor het specifieke gebied (nieuwe) waarden creëert en verschillende be- 
langen dient. De Drentse kernkwaliteiten zijn daarbij kaderstellend én vormen de inspiratie om te  
komen tot een ontwikkeling die passend is bij Drenthe.  
 
Daarnaast is de Omgevingsvisie beperkt aangepast vanwege voortschrijdend inzicht, om de werk-
baarheid van het document te verbeteren of aangepast aan thematisch beleid dat sinds de Omge-
vingsvisie 2014 door uw Staten is vastgesteld. 
 
De Omgevingsvisie heeft vooral een interne binding. Dit betekent dat de provincie bij de uitoefening 
van haar taken aan de Omgevingsvisie gebonden is. Binnen de wettelijke kaders is afwijking van de 
Omgevingsvisie mogelijk, zolang de ambities en doelstellingen van de visie niet worden aangetast. 
 
2.3 Met de Omgevingsvisie Drenthe 2018 wordt invulling gegeven aan vier wettelijk voorgeschreven 
provinciale planvormen. 
De Omgevingsvisie integreert vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen: 

• de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

• het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm) 

• het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving 

• het provinciaal verkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Na vaststelling van de Omgevingsvisie wordt het omgevingsbeleid binnen de bestaande financiële  
kaders uitgevoerd. Als er extra financiële middelen nodig blijken te zijn, ontvangen uw Staten hiertoe 
een voorstel via de reguliere P&C-cyclus. 

Monitoring en evaluatie 

De Omgevingsvisie geeft veel ruimte aan ontwikkelingen, waarbij het Combinatiemodel als nieuw stu-
ringsinstrument is geïntroduceerd. Om de werking van het Combinatiemodel te monitoren, zal er  
jaarlijks een gesprek plaatsvinden met uw Staten over de werking van de Omgevingsvisie. Eens in de 
vier jaar wordt een beleidsevaluatie uitgevoerd, die de basis kan zijn voor aanpassing van de Omge-
vingsvisie. 

Communicatie  

Na vaststelling van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 wordt een persbericht verspreid. 
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Bijlagen  

1. Nota van Antwoord Omgevingsvisie Drenthe 2018 
2. Milieueffectrapport Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 
3. Aanvulling Milieueffectrapport Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 
4. Toetsingsadvies Commissie m.e.r. 
5. Digitale versie Omgevingsvisie op: https://drenthe.tercera-ro.nl/mapviewer 
6. Beleidsteksten Omgevingsvisie 2018  
7. Statenbrief Mogelijkheid tot stellen van technische vragen over Omgevingsvisie en Omge-

vingsverordening 
8. Folder Omgevingsvisie Drenthe 2018 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing.  
 
 
 
Assen, 10 juli 2018 
Kenmerk: 28/5.9/2018001759 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. 
 
km/coll. 



Ontwerpbesluit   2018-845-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 juli 2018, kenmerk 
28/5.9/2018001759; 
 
gelet op artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 105, eerste en tweede lid van de Pro-
vinciewet; 
 
 
BESLUITEN:   
 
1. de Nota van Antwoord Omgevingsvisie Drenthe 2018 vast te stellen; 
2. de digitale versie van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 met planidentificatienummer  

NL IMRO.9922.OGVDrenthe2018-VA01 vast te stellen met inachtneming van het Milieueffect- 
rapport Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018, het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. en de 
aanvulling Milieueffectrapport Revisie 2018. 

 
 
Assen, 3 oktober 2018 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
km/coll.  
 
 
 
 
 
 
 


