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Onderwerp: Start actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2018 en het opstellen van
een procesaanpak langetermijnvisie op de ruimelijke ontwikkeling van Drenthe
Status: Ter informatie

G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over ons besluit om te starten met de actualisatie van de
Omgevingsvisie en het opstellen van een procesaanpak voor een nieuwe lange-
termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. De Omgevingsvisie is de

strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De

Omgevingsvisie Drenthe 2018 is door uw Staten op 3 oktober 2018 vastgesteld en
gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.

De landelijke afspraak om de Regionale Energiestrategie (RES) te vertalen in de
ruimtelijke plannen van provincies en gemeentes, vormt de aanleiding om te
starten met de actualisatie. Gelijktijdig nemen wij andere beleidswijzigingen
mee, zoals in de afgelopen periode door ons college of uw Staten is besloten. De

actualisatie wordt verder gebruikt om omissies en kennelijke fouten in kaarten
en teksten te herstellen en om wijzigingen door te voeren vanwege nieuw EU of
Nationale wet- en regelgeving.

De beleidswijzigingen die worden doorgevoerd betreffen onder andere:
. RES Drenthe 1.0, beleidsregel zon en maximeren zon op land
r Actualisatie Natuurvisie
r Actualisatie Bodemvisie
o Economische Koers 2O2O-2O23

. Beleid wonen en verstedelijkingsstrategien
o ProgrammaKlimaatadapatie
. RegionaalWaterprogramma
. RegionaalMobiliteitsplan
. Besluit toekomst Groningen Airport Eelde
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ln dit actualisatieproces zijn wij terughoudend met het formuleren van nieuw
beleid. Alleen voor onderwerpen die op korte termijn impact kunnen hebben op
de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe, wordt nieuw of gewijzigd beleid voor-
gesteld. Een voorbeeld is de sturing op devestiging van grote ruimtevragers,
zoals logistieke centra en grootschalige datacenters. Minder urgente beleids-
ontwikkelingen worden meegenomen bij een volgende aanpassing van de

Omgevingsvisie.

Onze planning is erop gericht om de geactualiseerde Omgevingsvisie in het
voorjaar van 2O22 voor minimaal zes weken ter inzage te leggen. Er kunnen dan

door eenieder zienswijzen worden ingediend. Besluitvorming door uw Staten is

voorzien na de zomer van 2022.

Wij informeren u tussentijds over de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen

O ntwikkel i n g I a n gete rm ij nvisie

Naast de actualisatie gaan wij werken aan een procesaanpak om te komen tot
een nieuwe langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. De

basis van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 is in 2010 gelegd en richt zich op 2030,

met hier en daar een doorkijkje naar 2050. ln 2014 heeft een actualisatie plaats-

gevonden, in 2018 een revisie.

Nieuw nationaal ruimtelijk beleid (de Nationale Omgevingsvisie met uitwer-
kingen in diverse programma's en de Omgevingsagenda Noord) en diverse ont-
wikkelingen met grote impact op Drenthe (klimaatverandering, biodiversiteits-
verlies, verduurzaming van de landbouw, energietransitie en verstedelijking)
vragen om een nieuwe samenhangende langetermijnvisie op de ruimtelijke ont-
wikkeling van Drenthe.

Het ontwikkelen van een nieuwe langetermijnvisie betreft een meerjarig proces

dat met de Drentse samenleving wordt doorlopen. Het heeft onze voorkeur om
dat binnen één bestuursperiode op te starten en af te ronden. Wij werken graag

samen met uw Staten toe naar een procesaanpak die door een nieuw college in
2023 kan worden opgepakt en uitgevoerd. Een eerste gesprek daarover met uw
Staten vindt plaats op 1 september 2021.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

md/coll

, voorzitter , secretaris


