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Inleiding 

a. Algemeen 
De aanleiding om de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe aan een actualisatie te onder-
werpen is de revisie van de Omgevingsvisie Drenthe. Het actualiseren van de Omgevingsver- 
ordening is erop gericht om de rollen die de Omgevingsverordening vervult bij de uitwerking van 
het omgevingsbeleid te staven, te waarborgen en (waar nodig) te verbeteren. Deze aanpassingen 
zijn uiteindelijk zodanig ingrijpend en omvangrijk geworden, dat is besloten om niet te werken met 
een wijzigingstranche, maar de Omgevingsverordening in zijn geheel opnieuw vast te stellen. Voor 
alle duidelijkheid is in het bij deze beleidsbrief behorende overzicht (bijlage 2) aangegeven welke 
wijzigingen in de bestaande Omgevingsverordening zijn aangebracht. 

 
De ontwerp-Omgevingsverordening heeft tezamen met de Omgevingsvisie en het MER van 5 april 
tot en met 16 mei 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan is door zestig 
personen/instanties/overheden een zienswijze ingebracht. Een deel hiervan heeft betrekking op de 
ontwerp-Omgevingsverordening. De strekking van de ingebrachte zienswijzen en onze reactie 
daarop zijn opgenomen in de bij deze beleidsbrief behorende Nota van Antwoord (bijlage 1). De 
zienswijzen hebben op sommige plaatsen geleid tot het aanpassen van de tekst van de veror- 
dening, de toelichting, de bijlagen of de kaarten. Deze wijzigingen en de ambtshalve wijzigingen 
zijn in een apart document weergegeven. Voor het overige verwijzen wij u naar de Nota van  
Antwoord.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing.  

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing.  

 
d. Participatie 

Met gemeenten is vóór de terinzagelegging van het ontwerp twee keer ambtelijk overleg gevoerd 
over de conceptteksten. Hun verbetervoorstellen en opmerkingen zijn meegenomen in de tekst. 

Advies  

1. De Nota van Antwoord voor de Omgevingsverordening Drenthe 2018 vast te stellen. 
2. De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 met planidentificatienummer 

NL.IMRO.9922.POVDrenthe2018-VA01 met ondergrond top10nl datum 1 januari 2018 vast te 
stellen.  

3. De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van  
23 september 2015, nummer J-9, Provinciaal Blad 6962 van 2015, en laatstelijk gewijzigd bij  
besluit van GS van 29 mei 2018, nummer 5.1/2018001367, Provinciaal Blad 4064 van 2018, in te 
trekken. 

4. De Notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 26 juni 2008, 
nummer P-5, Provinciaal Blad 19 van 2008, in te trekken. 
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Doelstelling uit de begroting 

4.1.05 Meer economisch ruimtegebruik  

Argumenten 

1.1  De Omgevingsverordening is aangepast conform de Revisie Omgevingsvisie 
De Omgevingsverordening dient als uitvoeringsinstrument in de pas te lopen met het onderlig-
gende omgevingsbeleid. De wijzigingen van de Revisie Omgevingsvisie zijn gescreend op hun 
doorwerking naar de Omgevingsverordening en indien noodzakelijk is de Omgevingsverorde-
ning daarop aangepast.  

 
1.2  De Omgevingsverordening is aangepast met het oog op de nieuwe Omgevingswet  

De Omgevingswet kán gevolgen hebben voor de rol en positie van provincies, gemeenten en 
waterschappen en hun onderlinge verhoudingen. Er is getracht om met de tekst van de  
Omgevingsverordening in te spelen op de nieuwe Omgevingswet. Dit heeft bijvoorbeeld door-
werking gekregen door het toepassen van het 'Ja, mits –principe' in plaats van 'Nee, tenzij'.  

 
1.3 Er is voldaan aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht in afdeling 3.4 stelt 

Bij de voorbereiding van wijzigingen van de Omgevingsverordening is in de afgelopen jaren 
gebruik gemaakt van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals deze is opgeno-
men in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij deze procedure wordt het ontwerp 
gedurende zes weken ter inzage gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld 
zienswijzen over dit voornemen aan ons kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de 
eisen die vanuit de diverse wettelijke regelingen worden gesteld aan het opstellen van provin-
ciale regelgeving. De ontwerp-Omgevingsverordening is digitaal ter inzage gelegd op ruimte-
lijkeplannen.nl en digitaal in de Staatscourant/overheid.nl gepubliceerd. Het planidentificatie-
nummer is NL.IMRO.9922.POVDrenthe2018-ON01. 

 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing.  

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing.  
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Communicatie  

Na vaststelling van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 wordt een persbericht  
verspreid. 

Bijlagen  

1. Nota van Antwoord  
2. Globaal overzicht van de wijzigingen  
3. Analoge versie van de Omgevingsverordening 2018  
De ontwerp-Omgevingsverordening is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. De artikelen, toelichting,  
bijlagen en kaarten die ter besluitvorming voorliggen zijn tijdelijk in te zien op de viewer  
https://drenthe.tercera-ro.nl/mapviewer 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing.  
 
 
 
Assen, 10 juli 2018 
Kenmerk: 28/5.10/2018001760 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. 
 
km/coll. 

 

 



Ontwerpbesluit   2018-846-1 

 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 juli 2018, kenmerk 
28/5.10/2018001760; 
 
gelet op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet milieu-
beheer en de artikelen 105, eerste en tweede lid, en 143, eerste lid, van de Provinciewet, de Ontgron-
dingenwet, de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en bio-
ciden; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
I.  vast te stellen de Nota van Antwoord voor de Omgevingsverordening 2018; 
 
II.  vast te stellen de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 met planidentificatienummer 

NL.IMRO.9922.POVDrenthe2018-VA01; 
 
III.  in te trekken de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2015, zoals vastgesteld bij besluit 

van 23 september 2015, nummer J-9, Provinciaal Blad 6962 van 2015, en laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van GS van 29 mei 2018, nummer 5.1/2018001367, Provinciaal Blad 4064 van 2018; 

 
IV.  in te trekken de Notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld bij besluit 

van 26 juni 2008, nummer P-5, Provinciaal Blad 19 van 2008. 
 
 
 
Assen, 3 oktober 2018   
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
km/coll.  
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