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Wijziging Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe 

2018 
 

Provinciale Staten van Drenthe;  

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.13/202100@;  

 

 

BESLUITEN:   

 

de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 te wijzigen. 

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 
 
Assen, 29 september 2021  
 
Provinciale Staten voornoemd,  
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
 
 
Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 
 

Artikel I 

De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 wordt als volgt gewijzigd. 
 
A 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het begrip ‘park’ komt te vervallen. 
2. In de alfabetische rangschikking worden de volgende onderdelen ingevoegd: 
 
centrumgebied: concentratiegebied met 5 of meer winkels of andere voorzieningen op korte afstand van 
elkaar, zoals bijvoorbeeld een binnenstad of buurt- en wijkcentrum; 
 
kleinschalige winkels bij recreatiebedrijven: kleinschalige winkels die een functie hebben voor en qua 
assortiment aansluiten bij de aard en functie van recreatiebedrijven; 
 
ondergeschikte detailhandel: detailhandel die in ruimtelijk, functioneel en inkomens wervend opzicht 
ondergeschikt is aan de op de ingevolge het ruimtelijk plan toegestane hoofdfunctie (activiteit) en 
uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel van een onderneming in de vorm van verkoop c.q. 
levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in 
rechtstreeks verband staan met de onderneming; 



 
plancapaciteit: de directe vestigingsmogelijkheden voor detailhandel die zijn vastgelegd in een juridisch 
bindend planologisch kader, zoals vastgestelde ruimtelijk plannen, gebieden zonder ruimtelijk plan (witte 
vlekken) en verleende (kruimel) omgevingsvergunningen; 
 
vakantiepark: een terrein of een plaats van enige omvang, al dan niet geheel of gedeeltelijk met 
gemeenschappelijke voorzieningen ingericht en blijkens die inrichting en juridische bestemming bedoeld 
om meerdere recreatiewoningen of campings te plaatsen of geplaatst te houden; 
 
B 
Titel 2.1 komt te vervallen. 
 
C 
Het zesde en zevende lid van artikel 2.18 vervallen, onder vernummering van het achtste lid. 
 
D 
Na artikel 2.18 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 2.18a Detailhandel 

1. Een ruimtelijk plan kan binnen bestaand stedelijk gebied uitsluitend in nieuwe Plancapaciteit voorzien 
binnen of direct in aansluiting op het centrumgebied. 

2. Een ruimtelijk plan voorziet binnen bestaand stedelijk gebied uitsluitend in nieuwe Plancapaciteit 
buiten het centrumgebied, indien één (of meer) van de volgende aspecten van toepassing is: 
a. het een supermarkt betreft in een kleine kern (< 5.000 inwoners), die ruimtelijk niet (goed) 

inpasbaar is in het Centrumgebied, waarbij in dat gebied nauwelijks sprake is van een 
concentratie van winkels; 

b. het detailhandel betreft in branches die niet essentieel zijn voor het functioneren van 
centrumgebieden en die door de grootte van de winkel of de aard en omvang van het assortiment 
niet of minder goed passen binnen centrumgebieden; detailhandel in de branchegroep dagelijkse 
goederen en de branchegroep mode & luxe zijn essentieel en daarom uitgesloten; 

c. het kleinschalige ondergeschikte detailhandel aan huis betreft, of; 
d. het detailhandel betreft met een kleiner winkelvloeroppervlak dan 500 m² op trafficlocaties of bij 

toeristische voorzieningen waarbij de detailhandel aansluit bij de aard van die voorzieningen. 
3. Een ruimtelijk plan voorziet niet in nieuwe Plancapaciteit buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij: 

a. wordt aangetoond dat de Plancapaciteit naar aard en omvang niet inpasbaar is in bestaand 
stedelijk gebied. Detailhandel in de branchegroepen dagelijks en mode & luxe zijn uitgesloten; 

b. het detailhandel betreft met een kleiner winkelvloeroppervlak dan 500 m² op trafficlocaties of bij 
toeristische voorzieningen waarbij de detailhandel aansluit bij de aard van die voorzieningen, of; 

c. het Ondergeschikte detailhandel met een kleiner winkelvloeroppervlak dan 200 m² bij een bedrijf 
betreft, waarbij de aard van de verkochte goederen in verband staat met de hoofdactiviteit van dat 
bedrijf. 

4. Ten behoeve van een ruimtelijk plan dat voorziet in Plancapaciteit met een groter 
winkelvloeroppervlak dan 1.500 m² (wvo) vindt regionale afstemming plaats met naburige gemeenten, 
waarvan het ruimtelijk plan een schriftelijke samenvatting van het proces en de overwegingen van 
verschillende gemeenten bevat. 

 
E 
Artikel 2.20 komt te luiden: 
 

Artikel 2.20 Functiewijziging verblijfsrecreatie naar wonen 

1. Een ruimtelijk plan kan alleen voorzien in functiewijziging van verblijfsrecreatie naar wonen indien: 
a. het gehele vakantiepark dan wel ruimtelijk samenhangende recreatiewoningen onderdeel is van 

één plan; 



b. de functiewijziging betrekking heeft op een gedeelte van, of gehele parken dan wel ruimtelijk 
samenhangende onderdelen daarvan en niet op losse recreatiewoningen; 

c. in het ruimtelijk plan inzicht wordt gegeven in de problematiek van het betreffende vakantiepark 
en wordt onderbouwd dat een functiewijziging naar wonen bijdraagt aan de oplossing van deze 
problematiek; 

d. de bestaande recreatiewoningen geen stacaravans of vergelijkbare bouwwerken zijn, tenzij in het 
ruimtelijk plan wordt geborgd dat de functiewijziging naar wonen in ieder geval gepaard gaat met 
een verbetering van de uiterlijke verschijningsvorm en de randvoorwaarden voor inpassing, 
omvang, inhoud en uiterlijk van de woning in het ruimtelijk plan worden vastgelegd. 

e. de betreffende woningen voldoen aan de minimale wettelijke eisen en in het ruimtelijk plan 
gemotiveerd wordt dat de functiewijziging past binnen de gemeentelijke woonvisie ofwel de 
balans tussen vraag en aanbod in de woningvoorraad, zodat deze aansluit bij de demografische 
behoefte, en; 

f. in het ruimtelijk plan wordt onderbouwd dat er een ruimtelijke, maatschappelijke en/of 
landschappelijke meerwaarde ontstaat, en het ruimtelijk plan vergezeld gaat van een 
uitvoeringsplan waarin de maatregelen staan die gericht zijn op de genoemde meerwaarde, dat 
juridisch verbonden is aan het betreffende ruimtelijk plan. 

2. Gedeputeerde Staten (GS) hechten er voor de beoordeling aan dat het ruimtelijk plan door en met 
betrokkenen tot stand is gekomen en zullen dit in hun afweging betrekken. 

3. Bij toepassing van dit artikel zijn de bepalingen van Artikel 2.17 niet van toepassing. 
 
F 
Artikel 2.24 komt te luiden: 
 

Artikel 2.24 Zonne-energie 

1. Een ruimtelijk plan dat voorziet in de realisatie van zonne-akkers met een grotere oppervlakte dan 140 
m² neemt de maximale gemeentelijke oppervlakte in acht conform bijlage X bij deze verordening.  

2. Een ruimtelijk plan kan, onverminderd het bepaalde in lid 1, uitsluitend voorzien in de realisatie van 
zonne-akkers met een grotere oppervlakte dan 140 m² indien:  
a. uit het ruimtelijk plan blijkt dat dit gebeurt op een wijze die passend is binnen het landschap; 
b. er sprake is van een combinatie met andere functies of van een meerwaarde voor andere 

provinciale doelen en belangen; 
c. het ruimtelijk plan, voor zover dit voorziet in zonne-akkers op agrarische landbouwgronden, 

aantoont dat niet in de behoefte kan worden voorzien binnen bestaand stedelijk gebied; 
d. met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik rekening wordt gehouden met de beschikbare 

netcapaciteit en de afstand van de zonne-akker tot beschikbare aansluitingspunten; 
e. rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van de Regionale Energiestrategie Drenthe; 
f. in het ruimtelijk plan wordt vastgelegd hoeveel oppervlakte is vereist voor zonnepanelen, 

onderhoudspaden, voertuigpaden anders dan onderhoudspaden, schaduwval, 
transformatoropstellingen, omvormers, schakelstations, infrastructuur, onderhoudsgebouwen, en 
hekwerken; 

g. het ruimtelijk plan vergezeld gaat van een participatieverslag waaruit blijkt dat concrete 
inspanningen zijn verricht om draagvlak voor het initiatief te genereren, en;  

h. het ruimtelijk plan een maximale termijn van ten hoogste 25 jaar bevat, waarna de installaties 
dienen te worden verwijderd en de oorspronkelijke situatie dient te worden hersteld. 

3. Bij het aanwenden van hun bevoegdheden nemen Gedeputeerde Staten de Beleidsregel Zon in acht 
met betrekking tot de uitleg van lid 2, sub a, b en f van dit artikel. 

 
G 
Na artikel 2.24 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 2.24a Ontheffing 

1. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen van 
het bepaalde in artikel 2.24, lid 1, voor zover in dat geval de verwezenlijking van het gemeentelijk 



ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot 
de met die regels te dienen provinciale belangen. Van bijzondere omstandigheden is uitsluitend 
sprake indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten: 
a. sprake is van meervoudig ruimtegebruik ten behoeve van een concreet omschreven en actuele 

gebiedsopgave die hiermee in overwegende mate aantoonbaar wordt geoptimaliseerd; 
b. de hoeveelheid zonne-akkers op land in een evenwichtige verhouding is met de hoeveelheid 

zonnepanelen op daken, dan wel dat wordt verzekerd dat de zonne-akkers gepaard gaan met een 
significante ontwikkeling voor zon op dak;  

c. wordt voldaan aan de regels van artikel 2.24, lid 2.  
2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen van 

de regels in artikel 2.24, lid 1, ten behoeve van een ruimtelijk plan dat voorziet in een zonne-akker van 
ten hoogste 2,5 hectare, voor zover in dat geval de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met 
die regels te dienen provinciale belangen. 

 
H 
Artikel 2.30 komt te luiden: 
1. Het is verboden binnen Landgoed Overcingel op de bij deze verordening behorende kaart D12 

‘werkingsgebied Landgoed Overcingel’ zonder vergunning van Gedeputeerde Staten handelingen te 
verrichten, te doen verrichten of te gedogen die schadelijk kunnen zijn voor de in het 
aanwijzingsbesluit genoemde natuurwaarden en aanwezige cultuurhistorische kenmerken. 

2. Dit verbod is niet van toepassing op handelingen die verricht worden overeenkomstig een beheerplan 
als bedoeld in artikel 2.31 dan wel handelingen ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of 
een passende maatregel als bedoeld in artikel 2.2 Wet natuurbescherming. 

 
I 
Artikel 2.31, eerste lid, komt te luiden: 
1. Gedeputeerde Staten kunnen, in overeenstemming met de eigenaar of de gebruiker, voor Landgoed 

Overcingel, dan wel een gedeelte daarvan, een beheerplan vaststellen. Dit beheerplan heeft tot doel 
de beschrijving te geven van het beheer dat noodzakelijk is voor het behoud, het herstel of de 
ontwikkeling van de in het aanwijzingsbesluit genoemde natuurwaarden en aanwezige 
cultuurhistorische kenmerken. Het beheerplan kan een beschrijving bevatten van handelingen die zijn 
vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.30.  

 
J 
Na bijlage IX wordt een bijlage toegevoegd, luidende: 
 
BIJLAGE X Maximale oppervlaktes zonneparken in hectares 
 



 

Artikel II 

Na kaart D11 wordt een kaart ingevoegd luidende “kaart D12 werkingsgebied Landgoed Overcingel” die 
als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 
 

Artikel III 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 
  
BIJLAGE: KAART D12 WERKINGSGEBIED LANDGOED OVERCINGEL 
   
 

 
 
Nota van Toelichting 
 
Algemene toelichting 
Voorliggende verordening wijzigt de Provinciale Omgevingsverordening 2018. Deze verordening is 
speciaal opgesteld voor het geval de Omgevingswet niet in werking treedt. Deze verordening bevat de 
onderwerpen die niet op inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen wachten en die daarmee ook 
zonder Omgevingswet in werking moeten treden. Deze verordening voorziet in deze behoefte. De teksten 
zijn afkomstig uit de Omgevingsverordening Drenthe 2022 die tegelijkertijd met deze verordening ter 
inzage is gelegd, met dien verstande dat specifieke Omgevingswet termen zijn vervangen met een term 
die van toepassing is onder de Wet ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat deze verordening 
spreekt van ruimtelijk plan, terwijl de Omgevingsverordening Drenthe 2022 spreekt van ‘omgevingsplan’. 
Onderstaand wordt per artikel een toelichting gegeven.  
 



Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel I 
 
Onderdeel A 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
Met dit artikel worden een aantal begrippen toegevoegd. Dit zijn begrippen die nodig zijn om het verder in 
deze verordening ingevoegde artikel 2.18a uit te leggen.  
 
Onderdeel B 
Met deze wijziging vervalt titel 2.1 van de POV 2018. Deze titel bevat instellingsbepalingen voor de 
Commissie Leefomgeving (cieL). De Omgevingsverordening is in de eerste plaats bedoeld als 
verordening die regels stelt ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Deze titel valt buiten dat kader. 
Daarom wordt deze titel uit de POV 2018 gehaald en vervolgens vastgelegd in een separate verordening.  
 
Onderdeel C en D 
Om te voldoen aan de Dienstenrichtlijn worden nieuwe regels gesteld met betrekking tot Detailhandel. 
Inhoudelijk betekenen deze regels geen beleidswijziging. Wel brengen ze een concretisering met zich 
mee.  
 
We streven naar toekomstbestendige en vitale centrum- en winkelgebieden die aan de basis liggen van 
leefbare, aantrekkelijke steden en dorpen met een optimaal verzorgingsniveau voor de inwoners. Hiervoor 
wordt een evenwichtige toedeling van functies aan locaties nagestreefd conform de systematiek van de 
Ladder voor duurzame verstedelijking.  
 
Waarom dit beleid?  
Toekomstbestendige en vitale centrumgebieden zijn essentieel voor de leefbaarheid van de steden en 
dorpen in Drenthe. Centra hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie als 
ontmoetingsplekken. Door de combinatie van verschillende functies versterken de aanwezige 
commerciële functies elkaar onder andere door combinatiebezoek. Dit is positief voor het economisch 
functioneren van bedrijven en resulteert in gemak en efficiëntie en minder mobiliteit voor de consument.  
 
 
Uitgangspunten voor het beleid  
Wij streven naar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en zorgvuldig ruimtegebruik waarin 
detailhandel wordt geconcentreerd in de bestaande centrumgebieden, waarbij de vitaliteit van de 
bestaande detailhandelsstructuur centraal staat. Om dit te bereiken bieden wij ruimte voor dynamiek, 
innovatie en vernieuwing binnen deze centrumgebieden. Initiatieven die moeten worden aangemerkt als 
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ dienen te voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking.  
 
De toename van de online verkoop en andere trends maken dat het winkelaanbod in met name de niet-
dagelijkse sector in centrumgebieden van dorpen en steden afneemt, waardoor de kans op leegstand 
toeneemt. Wij vragen gemeenten hierop in te spelen door centrumgebieden kleiner en compacter te 
maken onder andere door transformatie van delen van centrumgebieden naar andere functies. Vanuit 
verschillende provinciale fondsen stimuleren en faciliteren wij gemeenten om dit beleid tot uitvoering te 
brengen.  
 
Centrumgebieden hebben invloed op elkaars functioneren. Daarom stimuleren wij regionale afstemming 
bij plannen voor grootschalige ontwikkelingen, die mogelijk effect hebben op de koopstromen tussen 
kernen en gemeenten.  
 
Beleidsdoelen  
Daarom kiezen wij voor het beperken van de plancapaciteit voor detailhandel buiten de centrumgebieden, 
om de vitaliteit van deze centra te borgen en versnippering van voorzieningen en leegstand te voorkomen. 
Wij geven gemeenten ruimte om maatwerk te kunnen bieden.  



 
In kleine kernen is vaak sprake van een ruimtelijk kleinschalig centrumgebied, waar het winkelaanbod 
vaak beperkt is. Voor deze kleine kernen is een supermarkt van groot belang voor de leefbaarheid en het 
verzorgingsniveau. Wanneer een supermarkt met een toekomstbestendige maat, ten behoeve van de 
lokale verzorging en de leefbaarheid, ruimtelijk niet inpasbaar is in het centrumgebied van een kleine kern, 
is het mogelijk om deze op een locatie buiten het bestaande centrumgebied te realiseren binnen het 
stedelijk gebied van de kleine kern.  
 
Om het ondernemerschap en de leefbaarheid te ondersteunen worden geen nadere eisen gesteld aan 
kleinschalige ondergeschikte detailhandel aan huis. Om tegemoet te komen aan consumentenwensen en 
ten behoeve van een optimaal verzorgingsniveau, wordt een uitzondering gemaakt voor de plancapaciteit 
voor specifieke vormen van detailhandel die niet of minder goed passen binnen bestaande 
centrumgebieden (door grootte van de winkel en/of de aard en omvang van het assortiment) en die niet 
essentieel is voor het functioneren en de vitaliteit van centrumgebieden. Hiervoor bieden wij 
mogelijkheden in geconcentreerde winkelgebieden voor perifere en grootschalige detailhandel. Dit ligt in 
het verlengde van het voormalige PDV- en GDV-beleid van het Rijk. Dit geldt onder andere ook voor 
trafficlocaties. Onder ‘trafficlocaties’ verstaan wij een locatie waar sprake is van een hoge concentratie 
van een of meerdere verkeersmodaliteiten (bijvoorbeeld auto’s, fietsers of voetgangers) met een 
wisselend piek- en dalpatroon. 
 
Nieuwe plancapaciteit voor detailhandel buiten bestaand stedelijk gebied is in principe niet toegestaan. 
Deze beperking ligt in het verlengde van het verbod op weidewinkels, zoals in het verleden werd 
gehanteerd in Drenthe. Een uitzondering wordt gemaakt voor zeer specifieke vormen van detailhandel die 
door aard en omvang aantoonbaar niet passen binnen bestaand stedelijk gebieden (bijvoorbeeld 
tuincentra). Gelet op de wenselijkheid van een vitaal platteland, waar recreatie een belangrijk element is 
en waar meerdere verdienmodellen mogelijk moeten zijn voor agrariërs, wordt daarnaast een uitzondering 
gemaakt voor ondergeschikte detailhandel bij agrarische bedrijven, trafficlocaties en voor kleinschalige 
winkels bij (verblijfs)recreatiebedrijven. In de bijlage bij deze toelichting wordt een nadere onderbouwing 
gegeven van de in deze verordening gemaakte keuzen.    
 
Onderdeel E 
De regeling met betrekking tot de transformatie van verblijfsrecreatie naar wonen wordt aangevuld met 
een bepaling die specifieke eisen formuleert voor de transformatie van stacaravans, gelet op de specifieke 
ruimtelijke uitstraling die stacaravans kennen.  
 
Bij een transformatieopgave zijn de gemeenten en de (vereniging van) eigenaren aan zet. Het 
uitgangspunt voor transformatie van een vakantiepark met de functie verblijfsrecreatie naar een nieuwe 
functie is ‘Ja, mits’, waarbij voldaan moet worden aan het vigerende provinciaal beleid en wettelijke 
normen. Wij stimuleren een gebiedsgerichte, integrale aanpak en een zorgvuldig gebiedsproces. Voor het 
toestaan van een woonfunctie geldt het ‘nee, tenzij’ principe. Dit maakt het mogelijk om, op basis van een 
goed plan met ruimtelijke, maatschappelijke en/of landschappelijke meerwaarde, maatwerk op parkniveau 
te leveren. Hiervoor stellen wij aanvullende voorwaarden. 
 
Wij zijn voorstander van een gebiedsgerichte, integrale aanpak waarbij binnen een vakantiepark dan wel 
gebied gedragen keuzes worden gemaakt en daaropvolgend een integraal bestemmingsplan wordt 
opgesteld met bindende afspraken met partijen om de beoogde transformatie ook daadwerkelijk te 
realiseren. De taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe heeft samen met de Drentse gemeenten, de 
provincie en de HISWA-RECRON een leidraad opgesteld voor het transformatieproces. Samengevat 
beslaat het transformatieproces vier fasen: 1) de verkenningsfase aan de hand van een Quick Scan, 2) 
het bepalen van het Streefbeeld, 3) het opstellen van het Transformatieplan en 4) de 
bestemmingsplanprocedure en uitvoering van het transformatieplan. Wij vragen de gemeenten om ons 
vroegtijdig te betrekken bij het transformatieproces en hechten waarde aan het doorlopen van de fasen 
zoals toegelicht in de leidraad.  
 
Het uitgangspunt bij een functiewijziging is dat deze betrekking heeft op een gedeelte van, of gehele 
vakantiepark dan wel het gehele gebied of onderdelen daarvan en niet op losse recreatiewoningen. Voor 



solitaire woningen gelden regels voor het wonen in het buitengebied. Een functiewijziging moet bijdragen 
aan het oplossen van de sociale, maatschappelijke en/of ruimtelijke problematiek op het betreffende 
vakantiepark dan wel gebied. De problematiek van het betreffende vakantiepark dan wel gebied zal in 
beeld gebracht moeten worden en de daarbij behorende oplossingsrichtingen uitgewerkt. Een 
functiewijziging naar wonen is het sluitstuk van het transformatieproces en zal substantieel bij moeten 
dragen aan een oplossing van de problematiek. Wij vragen van gemeenten om zich bewust te zijn van de 
effecten van een functiewijziging van recreatie- naar woonbestemming op de woningmarkt, in relatie tot de 
demografische verandering in Drenthe. Transformatie kan soms betekenen dat er extra aanbod ontstaat 
terwijl er elders al sprake is van een overaanbod. Andersom kan transformatie echter ook knelpunten in 
de woningmarkt helpen oplossen. Daarom zal onder andere in beeld gebracht moeten worden wat de 
invloed van de functiewijziging zal zijn op het kwalitatieve en kwantitatieve woningaanbod. Bij een 
functiewijziging van recreatie naar een woonbestemming is het vertrekpunt dat het feitelijk aantal 
woningen niet toeneemt.  
 
Ook moet gemotiveerd worden hoe de ruimtelijke, maatschappelijke en/of landschappelijke meerwaarde 
behaald kan worden. Voor de beoordeling van meerwaarde spelen locatie specifieke afwegingen een rol. 
Er wordt gekeken naar de provinciale belangen en beleidsambities in relatie tot de uitgangspunten en 
inspanningen voor transformatie. Onder ruimtelijke meerwaarde kan verminderen van de verstening in het 
buitengebied worden verstaan. Ten aanzien van maatschappelijke meerwaarde kan gedacht worden aan 
het zoeken van aansluiting bij de opgaven vanuit de Drentse Woonagenda, namelijk de woningmarkt in 
balans, wonen voor vitale ouderen en levensloopbestendig wonen, betaalbaar wonen, duurzaam wonen, 
prettige fysieke leefomgeving en bouwen voor herstructurering. Ook kan gedacht worden aan het 
versterken van het recreatieve gebruik en de beleefbaarheid van het omliggende gebied. Onder 
landschappelijke meerwaarde kan gedacht worden aan het versterken van de Drentse kernkwaliteiten 
zoals ingrepen ter verbetering van de inpassing, het versterken van (cultuur)historische groen-, 
infrastructuren en gebouwen, versterking en borging van de huidige natuurwaarden, het bevorderen van 
de soortenrijkdom en het klimaatadaptief vermogen van de leefomgeving, circulair en natuurinclusief 
bouwen etc. De transformatie van een vakantiepark naar een woonbestemming en het realiseren van de 
genoemde meerwaarde kan leiden tot noodzakelijke investeringen. Deze investeringen kunnen als 
onderdeel van het plan voor de betreffende locatie (deels) worden bekostigd uit de waardestijging van de 
recreatiewoningen als gevolg van een bestemmingswijziging. Ten aanzien van verevening hebben 
Drentse gemeenten als vertrekpunt geformuleerd dat de relatie wordt gelegd tussen de (getaxeerde) 
potentiële waardestijging en de te maken kosten om te komen tot een bestemmingswijziging. De 
gemeente onderbouwt in hoeverre er aanleiding is om te komen tot verevening.  
 
Een functiewijziging betekent overigens niet dat het gehele vakantiepark dan wel het gehele gebied met 
ruimtelijk samenhangende recreatiewoningen zonder meer als stedelijk gebied wordt aangewezen. Hierbij 
spelen locatie specifieke afwegingen een rol. Deze hebben te maken met de ligging ten opzichte van de 
bebouwde omgeving en het parkachtige, landelijke karakter van het gebied. 
 
Onderdeel F en G 
Met de nieuwe artikelen met betrekking tot zonne-akkers wordt een regeling getroffen voor de vestiging 
van zonne-akkers in de provincie Drenthe. De regeling is noodzakelijk gelet op het provinciale belang bij 
het behoud van het landschap. Zonne-akkers kunnen een bijzonder groot ruimtebeslag met zich 
meebrengen en hebben hiermee effecten op het landschap in Drenthe. Dit belang kan onvoldoende 
doeltreffend en doelmatig worden behartigd wanneer dit zonder toereikende kaders aan de gemeenten 
afzonderlijk wordt overgelaten. Het behoud van het landschap is immers meer dan de som der 
gemeenten. De gestelde regels beogen te bewerkstelligen dat de vestiging van zonne-akkers in Drenthe 
niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het landschap in Drenthe. Daarbij worden kansen gezien 
om de daken te benutten. Tot op heden is de grootste ontwikkeling van zonne-energie terug te zien op 
land, maar blijft de ontwikkeling van zon op dak hierbij achter. Met de regeling wordt ook beoogd in deze 
situatie verandering te brengen, omdat met zon op dak grote delen van de duurzaamheidsdoelstellingen 
kunnen worden bereikt zonder dat deze doelstellingen ten koste gaan van het provinciaal belang bij het 
behoud van het landschap.  
 



Uitgangspunt van de regeling is tweeledig. In de eerste plaats wordt met het artikel bewerkstelligd dat per 
gemeente een maximale oppervlakte voor zonne-akkers wordt ingesteld. In de tweede plaats wordt 
bewerkstelligd dat de zonne-akkers die binnen dit maximum worden mogelijk gemaakt het gevolg zijn van 
kwalitatief hoogwaardige besluitvorming waarbij, naast eventueel vastgesteld gemeentelijk beleid, het 
provinciaal belang zorgvuldig wordt meegewogen. Daarnaast wordt beoogd de ontwikkeling van zon op 
dak te stimuleren, nu dit een wijze is om duurzame energie op te wekken die niet gepaard gaat met grote 
effecten op het Drentse landschap. 
 
GS verwacht daarnaast van ontwikkelaars van zonne-akkers dat zij de gedragscode van de eigen 
branchevereniging ondertekenen en minimaal voldoen aan de daarin gestelde eisen.  
Indien wetgeving wijzigt waarmee ruimere sturingsmogelijkheden ontstaan wat betreft, bijvoorbeeld, 
participatie of zon op dak, zal de onderhavige regeling worden aangepast om van deze mogelijkheden 
gebruik te kunnen maken.  
  
Zoals vermeld voorziet het eerste lid in een maximering van de oppervlakte die kan worden gebruikt ten 
behoeve van zonne-akkers. De maximale oppervlakte heeft betrekking op de functionele ruimte waar een 
zonne-akker uit bestaat. Concreet gaat het dan om zonnepanelen, onderhoudspaden, voertuigpaden 
anders dan onderhoudspaden, schaduwval, transformatoropstellingen, omvormers, schakelstations, 
infrastructuur, onderhoudsgebouwen, en hekwerken. Eventuele overige aanverwante zaken, zoals 
landschappelijke inpassing en groenstructuren, worden niet meegeteld. De oppervlaktematen zelf zijn 
terug te herleiden naar de beleidsvoornemens van de Drentse gemeenten. Deze beleidsvoornemens zijn 
in de RES cijfermatig weergegeven in bijlage 3.3 ‘Feiten en cijfers per gemeente RES 1.0 regio Drenthe’. 
Deze tabel (ook onderstaand weergegeven) is met de huidige inzichten vertaald naar de tabel in bijlage X 
met specifieke oppervlaktematen bij deze regeling.  
  
Tabel 1: Bijlage 3.3 bij de RES Drenthe 1.0. Zie voor een volledige tabel 
https://www.energievoordrenthe.nl/themas/res10/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1917125 
  

 
 
Voor kleinschalige lokale initiatieven gelden in de basis dezelfde voorwaarden als voor grootschalige 
commerciële initiatieven. In de praktijk blijkt dat in goed overleg tussen partijen kleinschalige lokale 
initiatieven ook passende oplossingen gevonden worden. Voor initiatieven kleiner dan 140 m² zijn de 
regels niet van toepassing. Deze zonne-akkers zijn zo kleinschalig dat zij te weinig energie opwekken om 
bij te kunnen dragen in de RES-ambitie. 
Het tweede lid stelt regels voor de zonne-akkers die nog kunnen worden ontwikkeld binnen het in lid 1 
gestelde maximum. De eisen zijn cumulatief, wat inhoudt dat aan alle eisen moet worden voldaan. Als 
eerste stelt sub a de eis dat de zonne-akker passend moet zijn in het landschap. Hiermee wordt gedoeld 
op de locatie specifieke aspecten (waaronder de mate van openheid) en het omliggende gebied. Deze 
aspecten vormen de ruimtelijk-fysieke context voor een zonne-akker. Deze locatie specifieke aspecten 
dienen te worden betrokken bij de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Voorts is vereist dat met de 
realisering van de zonne-akker een combinatie wordt gemaakt met andere aanwezige functies of dat 
tegelijkertijd een ander provinciaal belang dan het belang bij duurzame energie wordt gediend. Deze 
voorwaarde is omschreven in sub b. Voor zowel sub a als b geldt dat in de beleidsregel Zon nader staat 
uitgewerkt hoe GS deze voorwaarden beoordeelt. De beleidsregel is terug te vinden op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-8155.html. Specifiek voor sub b wordt opgemerkt dat 
van ‘een ander provinciaal belang’ met name sprake kan zijn wanneer de zonne-akker het gevolg is van 
een breed gedragen lokaal initiatief dat in lokaal eigendom wordt ontwikkeld. Deze werkwijze past goed bij 
het Landelijk Klimaatakkoord, waar de provincie Drenthe zich bij heeft aangesloten. Om die reden wordt 



deze werkwijze gezien als van provinciaal belang. Sub c regelt dat een ruimtelijk plan dat voorziet in 
zonne-akkers op landbouwgronden moet aantonen dat hiervoor geen ruimte bestaat binnen bestaand 
stedelijk gebied. Aantonen behelst dat feiten en gegevens worden verstrekt waaruit dit gebrek aan ruimte 
blijkt. De bepaling betreft wat dat betreft een concretisering van artikel 3:2 van de Awb. Tevens wordt van 
belang geacht dat het ruimtelijk plan rekening houdt met de beschikbare netcapaciteit en de afstand van 
een zonne-akker tot beschikbare aansluitingspunten (sub d). ‘Rekening houden met’ duidt erop dat 
afwijking slechts gemotiveerd mogelijk is. Met deze bepaling wordt beoogd dat de locatiekeuze goed 
wordt afgewogen en dat hierbij ook wordt stilgestaan bij de beschikbare energie-infrastructuur alsmede de 
vervolgingrepen die nodig zijn om de zonne-akker aan te sluiten. Sub e bepaalt dat een ruimtelijk plan 
tevens onderbouwt dat rekening is gehouden met de Regionale Energiestrategie (RES). De RES bevat de 
belangrijkste Drentse afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame energie. ‘Rekening 
houden met’ duidt er in dit verband op dat slechts gemotiveerd kan worden afgeweken van de RES. Met 
de voorwaarde van sub f wordt verzekerd dat de functionele ruimte van een zonne-akker ook wordt 
vastgelegd in het ruimtelijk plan. Met deze bepaling wordt ook buiten twijfel gebracht waar een zonne-
akker uit bestaat en wat meetelt in het maximum als bedoeld in lid 1. Sub g bepaalt dat het ruimtelijk plan 
vergezeld gaat van een participatieverslag waarin de inspanningen worden benoemd die zijn gepleegd 
ten behoeve van de zonne-akker. Bij de beoordeling van dit onderdeel maakt GS gebruik van het 
beleidskader als opgenomen bij de beleidsregel zon. Daarnaast wordt in de Handreiking Participatie nader 
ingegaan op de wijze waarop participatie kan vormgegeven. Deze handreiking is te vinden op 
https://www.provincie.drenthe.nl/drenthedichtbij/@137844/handreiking/. Tot slot bepaalt sub h dat een 
ruimtelijk plan een maximumperiode van 25 jaar stelt voor de zonne-akker. Voorheen is in de POV 
bepaald dat een zonne-akker ‘na uitgebruikname’ moet worden verwijderd. Deze regel komt echter te veel 
neer op een onbepaalde tijd, nu van verwijdering geen sprake is zolang de zonne-akker wordt gebruikt. 
Met de bepaling dat de oorspronkelijke situatie moet worden hersteld, wordt gedoeld op de functionele 
ruimte behorende bij de zonne-akker. Hierbij horen ook de ondergeschikte onderdelen en hetgeen 
hiervoor in de bodem is aangebracht. Landschapselementen die landschappelijke meerwaarde opleveren, 
dienen te worden gehandhaafd. Dat het mogelijk is een zonne-akker voor 25 jaar toe te staan, maakt niet 
dat dit ook per definitie moet. Deze termijn is korter wanneer, bijvoorbeeld, blijkt dat de uitvoerbaarheid 
voor de volledige periode van 25 jaar niet is geborgd. Mocht het na 25 jaar wenselijk zijn de zonne-akker 
voort te zetten, dan dient tegen die tijd een nieuw besluit te worden genomen dat wordt getoetst aan de 
omgevingsverordening van dat moment.  
 
Lid 3 brengt, tot slot, tot uitdrukking dat GS gebruik maken van de beleidsregel zon bij het aanwenden van 
hun bevoegdheden. Juridisch gezien vloeit dit al voort uit artikel 4:84, van de Algemene wet 
bestuursrecht. In die zin verschilt een beleidsregel dan ook van een algemeen verbindend voorschrift, 
doordat deze interne werking kent. Zie in dat verband ook artikel 1:3, lid 4, van de Awb Voor de 
volledigheid worden gemeenten en initiatiefnemers hier met dit lid op gewezen, zodat zij kennis kunnen 
nemen van deze beleidsregel. 
 
Ontheffing op grond van artikel 2.24a 
Wanneer het gestelde maximum is bereikt is een zonne-akker slechts mogelijk wanneer hiertoe ontheffing 
wordt verkregen door het college van Burgemeester en Wethouders bij GS. Hiertoe zijn twee 
mogelijkheden in het leven geroepen.  
 
Beide mogelijkheden kennen hun grondslag in artikel 4.1a van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent 
dat ontheffing mogelijk is, maar slechts in uitzonderlijke gevallen wordt verleend en dan enkel wanneer 
bijzondere omstandigheden hier aanleiding toe geven. Om wat voor bijzondere omstandigheden het kan 
gaan, wordt omschreven in leden 1 en 2 van artikel 2.24a. Het wettelijk kader waarbinnen de 
ontheffingsbevoegdheid zich bevindt, maken dat deze zeer terughoudend wordt ingezet.  
 
Dit uitgangspunt komt onder andere tot uitdrukking in lid 1, sub a, waarin wordt bepaald dat sprake moet 
zijn van meervoudig ruimtegebruik ten behoeve van een gebiedsopgave. De ontheffingsmogelijkheid is 
bedoeld voor bijzondere, uitzonderlijke situaties die zich incidenteel voordoen, waarbij zwaarwegende 
maatschappelijke belangen een rol spelen. Dientengevolge wordt pas aan dit criterium voldaan wanneer 
sprake is van een gebiedsopgave van groot belang. Of hiervan sprake is blijft in overwegende mate een 
situatiegebonden afweging waarbij alle omstandigheden van het geval door GS worden meegewogen. 



Doel van de maximering van zon op land is bescherming van het landschap. Een ontheffing is slechts in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het moet dan gaan om een plan dat zoveel ruimtelijke meerwaarde heeft 
dat het provinciale belang bij een verbod niet opweegt tegen het belang bij het door laten gaan van dit 
plan. Zonnepark-initiatieven kunnen ingezet worden om serieus werk te maken van andere 
gebiedsopgaven. Wanneer een ontheffing wordt aangevraagd is het onvoldoende om algemene 
verwachtingen uit te spreken over de te verwachte positieve effecten van het initiatief. De bijdrage die 
wordt geleverd aan het optimaliseren van de gebiedsopgave moet concreet worden onderbouwd.  
 
Sub b vereist dat binnen een gemeente de hoeveelheid zon op dak in evenwichtige verhouding is met de 
hoeveelheid zonneakkers op land. Er zijn geen harde richtlijnen waarbij in ieder geval sprake is van een 
evenwichtige verhouding. De afweging kan met name worden gebaseerd op de vraag of sprake is van 
een stijgende lijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een gemeente méér zon op land heeft dan zon op dak, 
maar wel grote vooruitgang heeft geboekt met zon op dak. De eis moet dan ook worden bezien vanuit de 
achtergrond dat van gemeenten wordt gevraagd zon op dak te stimuleren. Naarmate kan worden 
aangetoond dat hier voortuitgang in is geboekt, zal sneller sprake zijn van een evenwichtige verhouding. 
Wanneer deze verhouding niet evenwichtig is, kan eventueel alsnog ontheffing worden verleend indien 
wordt verzekerd dat de zonne-akkers gepaard gaan met een significante ontwikkeling voor zon op dak. 
Hierbij kan worden gedacht aan een overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemers waarbij 
initiatiefnemers zich verplichten financiële middelen te storten in een gemeentelijk fonds ten behoeve van 
de ontwikkeling van zon op dak. Bij deze laatste constructie moet er duidelijkheid bestaan binnen welke 
termijn tot realisatie kan worden overgegaan, waarbij ook moet worden onderbouwd dat een en ander 
uitvoerbaar is.  
 
Naast de ontheffingsbevoegdheid die is opgenomen in lid 1, bestaat er nog een bevoegdheid om 
ontheffing te verlenen in lid 2. Deze tweede ontheffingsbevoegdheid kan worden gezien als mogelijkheid 
voor kleinschalige plannen die wenselijk zijn, maar toch net niet blijken te passen binnen de provinciale 
regelgeving. Indien sprake is van een bijzondere omstandigheid kan voor een dergelijk plan alsnog 
ontheffing worden verleend. Van een bijzondere omstandigheid kan met name sprake zijn wanneer het 
plan het gevolg is van een breed gedragen lokaal initiatief en de akker in lokaal eigendom wordt 
ontwikkeld. Ook hier zij er echter op gewezen dat van de ontheffing met grote terughoudendheid gebruik 
wordt gemaakt.  
 
Onderdeel H en I 
Met het voorgestelde artikel wordt een correctie aangebracht met betrekking tot de regelgeving omtrent 
het Landgoed Overcingel. Hierin stond ten onrechte dat van een vergunningplicht alleen sprake was op 
het Landgoed zelf. De vergunningplicht geldt nu niet alleen binnen de begrenzing van het Landgoed 
Overcingel zelf, maar ook daarbuiten. Dit was oorspronkelijk ook de bedoeling, maar per abuis niet goed 
overgezet uit de Natuurbeschermingswet 1998. Met de bijgevoegde kaart wordt duidelijk gemaakt waar de 
vergunningplicht precies geldt  
 
Het artikel is zo gewijzigd dat het alleen geldt voor het Landgoed Overcingel. Er zijn geen andere 
bijzondere provinciale natuurgebieden of landschappen.  
 
 

Bijlage: onderbouwing detailhandelsbeleid 
 
1. Dienstenrichtlijn 

1.1. Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel 
Met de uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ is duidelijk geworden dat detailhandel 
en ruimtelijke voorschriften – nader eisen voor het vestigen van detailhandel - onder de Dienstenrichtlijn 
vallen. Het betreft immers eisen die de toegang tot of het uitoefenen van een dienstenactiviteit reguleren, 
zoals een brancheringsregeling en/of een regeling over oppervlaktecriteria ten aanzien van detailhandel. 

1.2. Toetsing aan de Dienstenrichtlijn 



Voor het stellen van eisen voor het vestigen van detailhandel kent de Dienstenrichtlijn twee verschillende 
regimes.  
1. Het eerste regime is neergelegd in artikel 14, aanhef en onder 5 Dienstenrichtlijn. Elke eis die een 

beperking inhoudt en waarmee uitsluitend economische doelen worden nagestreefd, is simpelweg 
verboden. Uit jurisprudentie blijkt dat het verbod van artikel 14 Dienstenrichtlijn niet geldt, indien in de 
onderbouwing en de motivering van de brancheringsregeling wordt gewezen op ruimtelijke belangen 
die daaraan ten grondslag hebben gelegen of indien wordt toegelicht dat aan de regeling geen 
economische doelen ten grondslag liggen. Gelet op artikel 1.1.2 Bro geldt in het Nederlandse 
ruimtelijke ordeningsrecht echter al de voorwaarde dat met ruimtelijke voorschriften geen 
economische doelen kunnen worden nagestreefd. Er moeten derhalve ruimtelijke motieven aanwezig 
zijn. Hiermee is dit binnen het Nederlandse recht al geregeld.  

2. Relevanter is het tweede in de Dienstenrichtlijn opgenomen regime, dat is neergelegd in artikel 15, lid 
3. Die bepaling luidt als volgt: ‘De lidstaten controleren of de in lid 2 bedoelde eisen aan de volgende 
voorwaarden voldoen:  
a. discriminatieverbod: de eisen maken geen direct of indirect onderscheid naar nationaliteit of, voor 

vennootschappen, de plaats van hun statutaire zetel; 
b. noodzakelijkheid: de eisen zijn gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang; 
c. evenredigheid: de eisen moeten geschikt zijn om het nagestreefde doel te bereiken; zij gaan niet 

verder dan nodig is om dat doel te bereiken en dat doel kan niet met andere, minder beperkende 
maatregelen worden bereikt. 

De in deze bijlage opgenomen onderbouwing heeft betrekking op het onderbouwen van de nadere eisen 
die in de omgevingsverordening worden gesteld aan de vestigingsmogelijkheden voor detailhandel 
conform de toetsingseisen uit artikel 15, lid 3 van de Dienstenrichtlijn. Hierbij ligt het accent op de 
noodzakelijkheid en de evenredigheid. 
 
2. Discriminatieverbod 
De eisen/maatregelen in de Omgevingsverordening maken geen direct of indirect onderscheid naar 
nationaliteit of, voor vennootschappen, de plaats van hun statutaire zetel van de te vestigen winkels. Het 
betreft uitsluitend eisen die betrekking hebben op de omvang van de winkels, de aard van de producten of 
het verzorgingsgebied c.q. de impact op het regionale voorzieningenniveau en het betreft eisen van 
regionale afstemming. 
Hiermee wordt in de Omgevingsvisie en –verordening Drenthe derhalve voldaan aan het 
discriminatieverbod. 
 
3. Noodzakelijkheid 

3.1 Dwingende reden van algemeen belang 
Het noodzakelijkheidsvereiste betreft de vraag of de in een ruimtelijk voorschrift vastgelegde beperking 
binnen de mogelijkheden voor detailhandel (de eis c.q. de maatregel), is gerechtvaardigd vanwege een 
dwingende reden van algemeen belang. Oftewel zijn de doelen die met de maatregelen worden 
nagestreefd, dwingende maatregelen van algemeen belang.  
Waarom zijn beperkingen voor detailhandel opgelegd? Prognoses voor de ontwikkeling van de 
detailhandel geven aan dat het totale fysieke winkelareaal naar verwachting gaat krimpen. De krimp wordt 
niet alleen veroorzaakt door de groei van internetaankopen, maar ook door een veranderend ruimtelijk 
koopgedrag en door de vergrijzing, die tot afnemende bestedingen per hoofd van de bevolking leidt. 
Tegen deze achtergrond is een zorgvuldig vormgegeven en effectief provinciaal (en gemeentelijk) beleid 
van grote waarde. Het is vanuit deze achtergrond noodzakelijk om beleid te voeren gericht op het 
beschermen en stimuleren van aantrekkelijke en leefbare centra met een zo compleet mogelijk 
brancheaanbod en het voorkomen van leegstand. Dit kan op basis van specifieke lokale data een 
onderbouwde vertaling krijgen in het gemeentelijk beleid. 
De contouren van wat wordt bedoeld met “een dwingende reden van algemeen belang” zijn met name 
geschetst in de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof en in de uitspraak van de 
Raad van State over het bestemmingsplan Appingedam-centrum. 
In de conclusie van de Advocaat-Generaal in de zaak Visser Vastgoed – Appingedam wordt hierover 
onder punt 147 het volgende aangegeven:  
“De bescherming van het stedelijk milieu, die wordt aangevoerd als dwingende reden van algemeen 
belang, is erkend in artikel 4, punt 8, van richtlijn 2006/123(132), dat op dit punt eerdere rechtspraak over 



artikel 56 VWEU codificeert (133). Een gemeente kan er belang bij hebben om via een bestemmingsplan 
te bevorderen dat de binnenstad haar dynamiek en oorspronkelijke karakter behoudt. Regulering van de 
vestigingsmogelijkheden voor winkels kan in algemene zin onderdeel zijn van een dergelijk beleid. 
Bovendien is het mogelijk dat een gemeente ook de hoeveelheid en doorstroming van het verkeer binnen 
en buiten de stad wil beïnvloeden. Daaraan moet worden toegevoegd dat de betrokken maatregel niet 
economisch is in de zin dat het doel en het gevolg ervan is dat bepaalde detailhandelaars gunstiger 
worden behandeld dan andere. Veeleer gaat het om een manier van leven in een stad en daarmee bijna 
om cultuurbeleid, dat ook als een dwingende reden van algemeen belang is erkend in artikel 4, punt 8, 
van richtlijn 2006/123. (134)” 
In de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan centrum Appingedam 
ECLI:NL:RVS:2019:2569 wordt hierover gesteld: 
“Door middel van branchering in het perifere winkelgebied beoogt de raad een mix van winkels in het 
centrum te behouden of te bevorderen die is afgestemd op de behoefte en het koopgedrag van de 
consument. Daarmee wordt beoogd een aantrekkelijk centrum te bevorderen, om de leefbaarheid van het 
stadscentrum te behouden en leegstand in binnenstedelijk gebied te voorkomen. De raad heeft zich op 
goede gronden op het standpunt gesteld dat het nastreven van deze doelen nodig is vanuit een oogpunt 
van bescherming van het stedelijk milieu, temeer wanneer − zoals in Appingedam− sprake is van een 
verhoudingsgewijs hoog leegstandspercentage aan winkelruimte in het stadscentrum. Gelet hierop heeft 
de raad zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat het behoud van de leefbaarheid van het 
stadscentrum en het voorkomen van leegstand in binnenstedelijk gebied, noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van het stedelijk milieu en een dwingende reden van algemeen belang vormen die 
branchering in het perifere winkelgebied rechtvaardigt.” 
In de uitspraken die hierop volgen wordt steeds op deze twee stukken teruggegrepen. Op basis hiervan 
en van de jurisprudentie die hierop is gevolgd geldt dat maatregelen worden opgelegd ten behoeve van 
het beschermen van het stedelijk milieu. Het beschermen van het stedelijk milieu kan worden 
geoperationaliseerd naar de volgende doelen: 

− behoud van dynamiek en oorspronkelijke karakter; 

− het bevorderen van een aantrekkelijk centrum;  

− het behouden van de leefbaarheid van het stadscentrum;  

− behoud van een goede functiemix in stadscentra (en reguliere andere winkelcentra);  

− behoud van voldoende aantrekkingskracht van bezoekers aan stadscentra en reguliere centra;  

− het voorkomen van leegstand in binnenstedelijk gebied;  

− het beïnvloeden van de hoeveelheid en doorstroming van het verkeer binnen en buiten de stad om 
onaanvaardbare ruimtelijke effecten van verkeer en parkeren op het stedelijk milieu en de 
leefbaarheid en veiligheid te voorkomen. 

3.2. Provinciale doelen 
Zoals is weergegeven in de toelichting van Artikel 3.20 komen de beleidsdoelen van de provincie Drenthe 
goed overeen met de inmiddels geaccepteerde ‘dwingende redenen van algemeen belang’ in het kader 
van de Noodzakelijkheidseis van de Dienstenrichtlijn. Samenvattend zijn deze doelen als volgt.  

− Het creëren van aantrekkelijke en vitale centrumgebieden van steden en dorpen, omdat deze 
belangrijk zijn voor de leefbaarheid van kernen en omdat deze een sociaal maatschappelijke functie 
hebben als belangrijk zijn als ontmoetingsplaats. 

− Het voorkomen van een verdere toename van de leegstand in bestaande centrumgebieden.  

− Het zorgen voor een concentratie van winkelvoorzieningen, waardoor combinatiebezoek wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd, dat het economisch functioneren van bedrijven ondersteund en 
resulteert in gemak, efficiëntie en minder mobiliteit (onder andere autobewegingen) voor de 
consument. 

− Het streven naar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en zorgvuldig ruimtegebruik. 

− Het zorgen voor een vitaal platteland, waar recreatie een belangrijk element is en waar meerdere 
verdienmodellen mogelijk moeten zijn voor agrariërs. 

 
In verband met deze doelen worden beperkingen opgelegd voor de vestigingsmogelijkheden van 
branches en soorten winkels die belangrijk zijn voor het functioneren van centrumgebieden c.q. belangrijk 
zijn voor een vitaal platteland. In feite wordt een goede regionale detailhandelsstructuur nagestreefd, 
waarbij wordt ingezet op de juiste functie op de juiste plek. Dit zijn allemaal doelen die passen binnen 



beschreven uitwerkingen van de dwingende reden van algemeen belang ten aanzien van het beschermen 
van het stedelijk milieu van de kernen c.q. het functioneren van centrumgebieden en het voorkomen van 
leegstand. 
Hiermee wordt in de Omgevingsvisie en -verordening Drenthe derhalve voldaan aan noodzakelijkheidseis. 
 
4. Evenredigheid 
 
4.1 Inleiding 
Het derde aspect van de toetsing aan de Dienstenrichtlijn betreft de evenredigheid. De eisen moeten 
geschikt zijn om het nagestreefde doel te bereiken; zij gaan niet verder dan nodig is om dat doel te 
bereiken en dat doel kan niet met andere, minder beperkende maatregelen worden bereikt. 
Op basis van de actuele jurisprudentie kan dit vertaald worden naar de volgende vragen: 
1. handelt de provincie coherent en systematisch om het nagestreefde doel te bereiken? De 

zogenoemde hypocrisietest; 
2. draagt het brede pakket aan maatregelen zinvol bij om de nagestreefde algemene doelen te 

bereiken?; 
3. gaan de maatregelen niet verder dan nodig om het nagestreefde doel te bereiken en zijn er 

(aantoonbaar) geen andere, minder beperkende maatregelen mogelijk?; 
Navolgend worden deze deelaspecten binnen de evenredigheidseis separaat doorgelopen. Waar nodig 
wordt verwezen naar de bijlage voor aanvullende specifieke analyses op basis van specifieke gegevens. 
 
4.2. Coherent en systematisch 
De vraag of het pakket maatregelen die in de omgevingsverordening zijn opgenomen coherent en 
systematisch wordt toegepast valt uit een in twee delen. 
1. Is het beleid en de uitwerking in de verordening in overeenstemming met het algemene beleid in 

Nederland en zijn de aanpassingen die zijn gemaakt coherent en systematisch? 
2. Is het pakket maatregelen uit de Omgevingsverordening coherent en systematisch, dat wil zeggen 

worden er geen onlogische uitzonderingen gemaakt in de maatregelen of de toepassing? 
 
De maatregelen in relatie tot het (voormalig) Rijksbeleid 
Detailhandel buiten de reguliere tot de hoofdstructuur behorende winkelgebieden (binnenstad, 
stadsdeelcentrum en buurt- en wijkcentra) is in Nederland altijd een onderwerp geweest waar 
beleidsmakers zeer zorgvuldig mee om gaan, om negatieve effecten op de reguliere centra te voorkomen.  
De eerste mogelijkheden ontstonden in de jaren ’70 en ’80 na de invoering van het voormalige PDV-
beleid van het Rijk. Dit beleid zorgde ervoor dat winkels die vanwege aard en omvang van de gevoerde 
artikelen (volumineus) zich mochten vestigen buiten de bestaande winkelcentra (bouwmarkten, tuincentra, 
woninginrichting en winkels in auto’s, boten en caravans).  
In de jaren ’90 is daaraan het GDV-beleid toegevoegd, wat het mogelijk maakte grootschalige winkels 
zonder brancheringsbeperking groter dan 1.500 m² te realiseren op enkele stedelijke knooppunten in 
Nederland.  
Later is het PDV/GDV-beleid opgeheven en is het ruimtelijkeordeningsbeleid gedecentraliseerd. Dit 
betekent dat provincies en gemeenten meer vrijheid kregen om zelf keuzes te maken, waarbij bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen nog wel de ladder voor duurzame verstedelijking verplicht is (aantonen van 
behoefte en ruimtelijk-functionele effecten). 
De maatregelen in het provinciaal beleid bouwen voort op het voormalige Rijksbeleid 
Al sinds het bestaan van het voormalige Rijksbeleid (PDV- en GDV-beleid) stuurt de provincie op 
concentratie van detailhandel binnen centra en worden beperkingen opgelegd voor detailhandel buiten de 
centra (binnen bestaand stedelijk gebied en het landelijk gebied).  
De beleidslijn die Drenthe heeft vastgelegd in de Omgevingsvisie en in de uitwerking daarvan in de 
Omgevingsverordening is duidelijk en komt in Nederland relatief veel voor. 

− In principe moet detailhandel geconcentreerd zijn in bestaande centrumgebieden. 

− Solitaire en verspreide vestigingen zijn beleidsmatig niet geheel uitgesloten en onder voorwaarden 
mogelijk. 

− Het provinciaal beleid biedt ruimte voor specifieke vormen van detailhandel buiten centra, voor wat 
betreft branches en soorten winkels die niet essentieel zijn voor het functioneren van 



centrumgebieden (bestaande centrumgebieden) en/of voor winkels met een beperkte omvang die een 
vitaal platteland of het functioneren van trafficlocaties of toeristische voorzieningen ondersteunen. 

 
De maatregelen zijn daarom coherent en systematisch ten aanzien van het algemene beleid in Nederland 
en bouwen coherent en systematisch voort op de beleidslijn uit het verleden. Dit wordt sinds het loslaten 
van het Rijksbeleid coherent en systematisch door de provincie uitgevoerd. 
 
De opbouw van het pakket maatregelen  
De maatregelen zijn gericht op het concentreren van detailhandel in bestaande centrumgebieden én op 
het sturen van de vestigingsmogelijkheden zodat de juiste functie op de juiste plek landt. 
Ten aanzien van de vestiging binnen bestaand stedelijk gebied, maar buiten bestaande centrumgebieden 
worden de volgende uitzonderingen toegestaan: 

− detailhandel gericht op dagelijkse behoeften in de vorm van supermarkten in kleine kernen, waar 
doorgaans slechts 1 supermarkt gevestigd is, waar niet echt sprake is van een concentratie van 
winkels in een centrumgebied én waar de supermarkt ruimtelijk niet goed inpasbaar is in dit 
centrumgebied. Dit teneinde de verzorging in dagelijkse behoeften (boodschappen) zo dicht mogelijk 
bij de consument mogelijk te maken. Dit sluit eveneens aan op het voormalige Rijksbeleid, met als 
uitgangspunt een fijnmazige en hiërarchische detailhandelsstructuur ten gunste van de eerste 
levensbehoefte en de leefbaarheid. Hiermee wordt ook de kans op duurzame ontwrichting 
voorkomen; 

− detailhandel gericht op niet-dagelijkse behoeften én in branches die niet essentieel zijn voor het 
functioneren van centrumgebieden, wanneer deze vanwege aard en omvang niet passen binnen de 
bestaande centrumgebieden (ínpassingscriterium). Deze beperkte mogelijkheden sluiten aan bij het 
voormalige Rijksbeleid wat sinds die tijd door de provincie coherent wordt uitgevoerd; 

− detailhandel in de dagelijkse en modische sector worden uitgesloten, omdat deze essentieel zijn voor 
het functioneren van de centrumgebieden (zie analyses hierna). Dit sluit ook aan op het 
gedachtegoed van het voormalige PDV- en GDV-beleid van het Rijk en de eerdere beleidslijn van de 
provincie Drenthe; 

− detailhandel met een beperkte omvang die gericht is op het ondersteunen van toeristische 
voorzieningen of specifieke trafficlocaties en kleinschalige detailhandel aan huis. Dit zijn vormen van 
detailhandel die geen invloed hebben op het functioneren van centrumgebieden. 

Ten aanzien van de vestiging buiten stedelijk gebied (in het landelijk gebied) worden de volgende 
uitzonderingen toegestaan: 

− detailhandel die niet essentieel is voor het functioneren van de bestaande winkelgebieden (dus niet 
zijnde in de branchegroepen dagelijks en mode & luxe), waarvan aantoonbaar is dat deze naar aard 
en omvang van de winkel niet inpasbaar is in stedelijk gebied. Deze beperkte mogelijkheden sluiten 
aan bij het voormalige Rijksbeleid wat sinds die tijd door de provincie coherent wordt uitgevoerd; 

− detailhandel in de dagelijkse en modische sector worden uitgesloten, omdat deze essentieel zijn voor 
het functioneren van de centrumgebieden (zie analyses hierna). Dit sluit ook aan op het 
gedachtegoed van het voormalige PDV- en GDV-beleid van het Rijk en de eerdere beleidslijn van de 
provincie Drenthe; 

− detailhandel met een beperkte omvang die gericht is op het ondersteunen van toeristische 
voorzieningen of specifieke trafficlocaties en kleinschalige detailhandel waarbij de aard van de 
verkochte goederen in verband staat met de hoofdactiviteit van dat (veelal agrarisch) bedrijf. Dit zijn 
vormen van detailhandel die geen invloed hebben op het functioneren van centrumgebieden en die de 
leefbaarheid en vitaliteit van het landelijke gebied ondersteunen. 

Gelet op de nagestreefde doelen is dit pakket aan maatregelen voor het beperken van de 
vestigingsmogelijkheden buiten de bestaande centrumgebieden coherent en systematisch. 
 
Conclusie 
Sinds het bestaan van het provinciale detailhandelsbeleid zijn de hoofdlijnen van het beleid niet gewijzigd. 
Detailhandel dient geconcentreerd te worden in bestaande centrumgebieden, waarbij voor detailhandel 
die niet essentieel voor het functioneren van bestaande centrumgebieden en die qua aard en omvang niet 
inpasbaar is in bestaande centrumgebieden onder voorwaarden maatwerk mogelijk is. Het beleid van de 
provincie Drenthe en meer specifiek de beperkingen hierin, worden coherent en systematisch uitgevoerd. 



De maatregelen uit de Omgevingsverordening Drenthe zijn derhalve coherent en systematisch en 
doorstaan de hypocrisietest. 
 
4.3. Geschiktheid 
Bij het beantwoorden van de vraag of het brede pakket aan maatregelen een zinvolle bijdrage levert om 
de nagestreefde algemene doelen te bereiken zijn op basis van de recente jurisprudentie de volgende 
aspecten van belang: 

− het is vaste rechtspraak van het Europese Hof dat een maatregel al voor de evenredigheidstoets 
slaagt indien hij kan bijdragen aan de verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling. De maatregel 
hoeft niet noodzakelijkerwijs zelfstandig deze doelstelling te verwezenlijken. (De Afdeling verwijst naar 
het arrest van het Hof van 13 juni 2018, Deutscher Naturschutzring, ECLI:EU:C:2018:433, punt 49); 

− in de uitspraak Decathlon Schiedam/Den Haag (ECLI:NL: RVS:2019:965) wordt dit door de Raad van 
State nader uitgewerkt. Men stelt dat niet voor elke specifieke beperking die uit de regeling volgt 
aannemelijk te maken is dat deze er op zichzelf toe leidt dat de nagestreefde doelen worden bereikt 
en dat het achterwege laten daarvan er op zichzelf toe leidt dat de nagestreefde doelen niet worden 
bereikt. Aannemelijk moet worden dat de specifieke beperking een zinvolle bijdrage levert aan het 
bereiken van de met de regeling nagestreefde doelen. 

Bij het aannemelijk maken van deze bijdrage kan in twee stappen worden gewerkt (zie uitspraak 
Appingedam ECLI:NL:RVS:2019:2569): 
1. Stap 1: kan in het algemeen, op basis van de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van 

ruimtelijk detailhandelsbeleid op landelijk, provinciaal of lokaal niveau, of gegevens ontleend aan 
koopstromenonderzoek aannemelijk worden gemaakt dat de maatregelen in het algemeen effectief 
zijn c.q. een zinvolle bijdrage levert aan het behalen van de doelen. 

2. Stap 2: Kan aannemelijk worden gemaakt dat dat de situatie in Drenthe niet zo bijzonder of afwijkend 
is dat die toepasbaarheid in het algemeen zich niet voordoet c.q. dat de algemene werking van 
maatregelen niet ook hier van toepassing zou zijn. 

 
Stap 1: Leveren de maatregelen in het algemeen een zinvolle bijdrage aan het bereiken van de doelen 
Algemeen Nederland en buitenland 

− De maatregelen betreffen het beperken van de vestigingsmogelijkheden buiten de bestaande 
centrumgebieden voor detailhandel in vooral de branches die essentieel zijn voor het functioneren van 
de centrumgebieden (dagelijkse en mode & luxe artikelen). 

− In algemene zin kan gesteld worden dat de vestigingsbeperkingen die het Nederlandse 
detailhandelsbeleid kenmerken (met name voor dagelijkse goederen en mode & luxe artikelen), 
hebben bijgedragen aan een fijnmazige en relatief goed functionerende detail-handelsstructuur met 
vitale, aantrekkelijke en leefbare centra. Complete centra zijn aantrekkelijker voor de consument, 
kennen meer bezoekers, een hogere koopkrachtbinding een grotere koopkrachttoevloeiing, een 
lagere leegstand en een beperkter leegstandsrisico dan centra met een suboptimaal branche-aanbod. 
Andersom gesteld: centrumgebieden die concurrentie ondervinden van locaties buiten de 
centrumgebieden, kampen vaker met lagere bezoekersaantallen, een lagere binding, een kleinere 
toevloeiing en hogere leegstand(srisico’s).  

− Een vergelijking van de Nederlandse detailhandelsstructuur met die van België – waar de 
beleidsvoering meer ruimte liet en pas recent een kentering gaande is – kan dat illustreren (zie ook de 
nadere onderbouwing in hoofdstuk 6). Zo is het aandeel centrumbranches dat buiten de 
centrumgebieden is gevestigd, in Nederland substantieel lager dan in België. 

 



 
− Uit onderzoek van Locatus naar winkelleegstand in Nederland en België blijkt dat de leegstand in 

België hoger is en zich, sterker dan in Nederland, manifesteert in de centrumgebieden. 
 

 
 
Deze redenering wordt min of meer gedeeld door de Advocaat-Generaal van het Europese hof in zijn 
conclusie in de zaak Appingedam (148). 
“Winkelcentra buiten de binnenstad hebben een zichzelf versterkend effect. Wanneer bepaalde winkels 
zich eenmaal buiten de stadskern bevinden en de inwoners daar met de auto heen gaan, wordt die locatie 
ook aantrekkelijker voor andere winkels die tot dusverre in de binnenstad waren gevestigd. De enige 
manier om de negatieve gevolgen van een verkeerstoename en een lege binnenstad te vermijden is dus 
om de mogelijkheden voor dienstverrichters om zich buiten de binnenstad te vestigen, te beperken.” 
In de onderbouwing voor de vestigingsbeperking op het meubelplein in Appingedam 
(ECLI:NL:RVS:2019:2569) wordt met data onderbouwd dat de kwaliteit van een centrumgebied 
samenhangt met de omvang en het aandeel centrumbranches. Wanneer dit af neemt – door de 
mogelijkheden om zich ook buiten het centrum te vestigen- neemt het aantal passanten af, is de 
gemiddelde huurprijs lager, zijn de omzetten gemiddeld lager en neemt de kans op leegstand toe. 
Ook in de uitspraak Decathlon Schiedam/Den Haag ECLI:NL:RVS:2019:965) wordt door de Raad van 
State aangegeven dat, op basis van het aangeleverde onderzoek in deze zaak, brancheringmaatregelen 
uit de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland, die een vergelijkbare werking hebben voor de 
mogelijkheden voor vestiging buiten de bestaande centrumgebieden als de brancheringmaatregelen in de 
Omgevingsverordening Drenthe, effectief zijn. 
 
Algemeen provincie Drenthe 
De voorgaande (inmiddels) algemeen geaccepteerde conclusies gelden ook voor de provincie Drenthe. 
Op basis van het recent uitgevoerde koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 is voor de gemeenten 



in Drenthe onderzocht hoe gemeenten en centra zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Als wij 
inzoomen op de HEMA-steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen) en RoBeCo-steden (Roden, Beilen, 
Coevorden) kan worden geconcludeerd dat ook in Drenthe het belang van maatregelen voor 
detailhandelsvestigingen buiten centra belangrijk is.   

− Binnen het gehele onderzoeksgebied van het koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 
(waarbinnen ook Drenthe valt) is het marktaandeel van de hoofdcentra van kernen sinds 2015 
toegenomen van gemiddeld 0,51% naar gemiddeld 0,68% per centrum in de niet-dagelijkse sector.  

− Tegelijkertijd is in diezelfde periode het marktaandeel van grootschalige concentraties, zoals perifere 
woonboulevards en retailparken afgenomen van 0,75% gemiddeld per locatie in 2015 naar 0,61% 
gemiddeld per locatie in 2019 in de niet-dagelijkse sector. 

− Het marktaandeel van een winkelgebied staat gelijk aan het totaal aantal bestedingen dat dit 
winkelgebied (of winkelgebiedstype) aantrekt ten opzichte van de totale bestedingen in Oost-
Nederland. Het vorenstaande toont aan dat de hoofdcentra (waar beleidsmatig op wordt ingezet) aan 
marktaandeel hebben gewonnen, terwijl de perifere winkelconcentratie in marktaandeel hebben 
ingeleverd. Dit is een indicatie van de effectiviteit van het provinciaal beleid en de provinciale 
verordening, wat is doorgevoerd in gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen. In bijlage 1 is dit 
voor enkele centra nader uitgewerkt.  

− Opgemerkt moet worden dat in de hoofdcentra in Drenthe in tegenstelling tot andere centra in Oost-
Nederland (Overijssel en delen van Gelderland) ook sprake is van een sterke afname van het 
marktaandeel in centra, namelijk van gemiddeld 0,89% in 2015 naar 0,85% in 2019 voor dagelijkse 
artikelen en 1,90% in 2015 en 1,58% in 2019 voor niet-dagelijkse artikelen. Tegelijkertijd neemt ook 
het marktaandeel in de perifere concentraties af van 0,35% in 2015 naar 0,31% in 2019 voor niet-
dagelijkse artikelen. 

− Het feit dat de marktaandelen van alle type centrumgebieden in Drenthe afnemen betekent niet dat 
het provinciaal beleid niet effectief is. Zoals in tabel 1 is aangetoond heeft Drenthe te maken met een 
aantal trends die zich sterker negatief manifesteren dan elders in Nederland, denk aan de sterkere 
bevolkingskrimp. De cijfers onderstrepen het belang van het opleggen van beperkingen voor 
plancapaciteit voor detailhandel buiten centra ten gunste van de algemene doelen. 

− Verder blijkt dat er een verband bestaat tussen het leegstandspercentage (Locatus) in centra en de 
beoordeling van deze centra. Indien het leegstandspercentage laag is, scoren centra in de 
beoordeling beter met een hoger rapportcijfers (KSO Oost-Nederland). 

 
Stap 2: Is de situatie in Drenthe niet bijzonder of afwijkend ten opzichte van landelijk gemiddelde dat de 
algemene werking van maatregelen niet ook hier van toepassing is?  
Op basis van de uitspraken Schijndel en Maastricht  wordt duidelijk welke indicatoren bruikbaar zijn om de 
situatie in Drenthe te vergelijken met die in Nederland om te bepalen of de situatie in Drenthe niet zodanig 
bijzonder of afwijkend ten opzichte van landelijk gemiddelde dat de dat de algemene werking van 
maatregelen niet ook hier van toepassing zou zijn. Het betreft onder andere: 

− demografische structuur/bevolkingsprognose 

− kenmerken van het winkelaanbod 

− leegstand 

− kenmerken van de verzorgingsstructuur 
 

In tabel 1 worden de provincie Drenthe en Nederland vergeleken op deze indicatoren.  

− In Drenthe is sprake van een beperkte bevolkingskrimp, terwijl er in Nederland sprake is van 
bevolkingsgroei. De krimp betekent extra druk op het bestedingspotentieel en daarmee het 
economisch draagvlak voor detailhandelsvoorzieningen. Dit onderstreept daarmee het belang van het 
opleggen van maatregelen ten gunste van de leefbaarheid en vitaliteit van de reguliere centra. 

− Het dagelijks en niet-dagelijks winkelaanbod in m² wvo per 1.000 inwoners ligt in Drenthe boven het 
landelijk gemiddelde, wat mede wordt verklaard door de aanwezigheid van toerisme. Anderzijds is het 
een mogelijke indicatie van overaanbod van detailhandel. Ook dit onderstreept het belang van het 
opleggen van maatregelen. 

− In Drenthe is ten opzichte van Nederland minder dagelijks winkelaanbod in de periferie aanwezig. 
Hieruit blijkt het effect van de maatregelen om dagelijkse artikelen primair in de centra te faciliteren. 
Het niet-dagelijkse aanbod in de periferie ligt in Drenthe iets bovengemiddeld, maar dat is 



waarschijnlijk een groot aandeel volumineuze artikelen waarvoor uitzonderingen gelden. Er zijn in 
Drenthe ook iets meer grootschalige concentratiegebieden. Daarnaast is Drenthe minder stedelijk dan 
andere delen van Nederland, waardoor detailhandel vanwege het inpassingscriterium van oudsher 
een plek heeft buiten de centra. 

− Het leegstandspercentage (leegstand afgezet tegen het publieksgerichte aanbod) ligt in Drenthe rond 
het landelijk gemiddelde. Het leegstandspercentage van het aantal wvo is echter iets lager in Drenthe, 
wat mogelijk een indicatie is van de effectiviteit van de maatregelen. Ook op basis van andere 
parameters, zoals het afnemende marktaandeel en bevolkingskrimp zou je in Drenthe een hogere 
leegstand verwachten. Naast de maatregelen (juridisch) zet de provincie ook sterk in op transformatie 
naar niet-winkelfuncties via subsidies. 

− De detailhandelsstructuur en –hiërarchie in Drenthe is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Er 
is in met name de grotere steden sprake van fijnmazigheid van type winkelgebieden, met hoofdcentra, 
buurt- en wijkcentra en grootschalige concentraties. Wel heeft Drenthe gemiddeld meer hoofdcentra 
dan landelijk. Dit zijn de hoofdcentra of binnensteden in de steden en dorpen. Een verklaring hiervoor 
is het feit dat in Drenthe relatief veel dorpen en kleine steden aanwezig zijn, met ieder (van oudsher) 
een centrumgebied. 

− Per saldo kan gesteld worden dat de situatie Drenthe niet zodanig substantieel af wijkt van de 
Nederlandse situatie dat trends en ontwikkelingen die op Nederland van toepassing zijn niet ook in 
Drenthe gelden. En dus dat de algemene werking van maatregelen niet ook hier van toepassing zou 
zijn. 

 

 
 
4.4. Maatregelen gaan niet verder dan nodig 
Algemeen 
Om de doelen van het provinciaal detailhandelsbeleid te bereiken wordt ingezet op het vitaal houden van 
de bestaande centrumgebieden en detailhandelsstructuur, op het ondersteunen van de vitaliteit van het 
landelijk gebied en op het voorkomen van onaanvaardbare effecten. Dit gebeurt door het enerzijds 
versterken van deze structuur via ‘zachte’ maatregelen en anderzijds door juridische borging om te 
voorkomen dat onaanvaardbare vestiging of uitbreiding van detailhandel op ongewenste locaties kan 
plaatsvinden. Het opleggen van vestigingsbeperkingen voor specifieke branches buiten de bestaande 
centrumgebieden is hiervoor de gebruikelijke aanpak. 
Het bestemmingsplan is op gemeenteniveau het enige instrument dat effectief stuurt op gebruik van 
gronden. Voor de provincie is gekoppeld hieraan de Omgevingsverordening het meest passend om de 
geformuleerde algemene doelen (uit de Omgevingsvisie) te bereiken. De verordening is voor de provincie 
het enige instrument waarmee bindend kan worden afgedwongen dat gemeenten de beleidslijn van de 
provincie volgen, waarbij Drenthe kiest voor voldoende flexibiliteit om nadere keuzes te maken op 
gemeenteniveau. 
Wat betreft de ‘zachte’ maatregelen stimuleert Drenthe vanuit verschillende provinciale fondsen de 
gemeenten om het beleid tot uitvoering te brengen. Denk hierbij aan subsidies om de leegstand in centra 
terug te dringen en transformatie en herstructurering te stimuleren. 



De combinatie van harde en zachte maatregelen zorgen tezamen voor de gewenste hoofdstructuur. 
Indien uitsluitend wordt ingezet op ‘zachte’ niet-bindende maatregelen, kan niet worden voorkomen dat er 
alsnog onaanvaardbare ontwikkelingen in de periferie plaatsvinden. Het risico bestaat dat veel energie, 
geld en tijd wordt gestoken in acties en maatregelen om de structuur te versterken, terwijl winkels 
vanwege prijsvoordelen, betere bereikbaarheidssituaties en fysiek-ruimtelijke mogelijkheden zich op 
ongewenste c.q. structuur verstorende locaties vestigen (bedrijventerrein). Hierdoor kan het evenwicht in 
de hoofdwinkelstructuur uit balans worden gebracht, met onaanvaardbare effecten als gevolg. 
Ook uit jurisprudentie (onder andere Schijndel 201600624/2/R3) komt naar voren dat men zich in 
redelijkheid op het standpunt kan stellen dat alternatieven zoals verruiming van planologische 
mogelijkheden in het centrum, city-management, transformatie naar woningen, investeringen in het 
openbaar gebied en de infrastructuur, het vaststellen van een leegstandsverordening of het invoeren van 
leegstandsbelasting of leegstandsboetes, niet toereikend zijn voor het bereiken van de met 
brancheringsmaatregelen beoogde doelen. 
De Raad van State geeft aan dat men daarom redelijkerwijs kan concluderen dat regelingen met 
betrekking tot het beperken van vestigingsmogelijkheden voor detailhandel buiten de aangewezen 
bestaande centrumgebieden niet verder gaat dan nodig is om het beoogde doel te bereiken en dat doel 
niet met andere, minder beperkende maatregelen kan worden bereikt. 
 

 
 
Conclusie 

• Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de maatregelen uit de verordening niet 
verder gaan dan nodig, omdat uitsluitend op hoofdlijnen wordt gestuurd. Bovendien biedt de 
Omgevingsverordening voldoende ruimte voor lokaal maatwerk. 

• Er zijn geen andere minder beperkende maatregelen denkbaar die hetzelfde doel bereiken. 
 
5. Conclusie 
Met de hoofddoelen uit de provinciale Omgevingsvisie en de uitwerking hiervan doelen en maatregelen in 
de Omgevingsverordening handelt de provincie Drenthe coherent en systematisch en in relatie tot het 
landelijke beleid. De provincie Drenthe voert de hoofdlijnen van het huidige beleid al uit sinds het bestaan 
van provinciaal (decentraal) detailhandelsbeleid. Het pakket maatregelen is coherent en wordt coherent 
en systematisch uitgevoerd. 
De maatregelen in de provinciale Omgevingsverordening zijn aantoonbaar geschikt om de algemene 
doelen te bereiken. De maatregelen zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met de maatregelen die elders in 
Nederland effectief zijn gebleken en onderbouwd. De situatie in Drenthe is daarnaast aantoonbaar is niet 
zo bijzonder of afwijkend dat de algemene werking van maatregelen niet ook hier van toepassing zou zijn. 



Bovendien blijkt uit specifieke koopstromen, aanbod en leegstandcijfers dat het provinciaalbeleid effectief 
is om de algemene doelen te bereiken. 
Maatregelen gaan niet verder dan nodig en er zijn bovendien geen andere minder beperkende 
maatregelen geschikt die hetzelfde doel bereiken. 
Op basis van het voorgaande moet geconcludeerd worden dat de provinciale Omgevingsvisie en –
verordening voldoet aan de evenredigheidseis van de Dienstenrichtlijn. 
 
6. Algemene analyses effectiviteit brancherings- en maatvoeringsbeperkingen 
6.1. Buitenlandse effecten van detailhandelsbeleid 
België voert in tegenstelling tot Nederland veel minder streng detailhandelsbeleid ten aanzien van 
vestiging buiten de centra en branchebeperkingen. Goede voorbeelden zijn de ‘baanwinkels’ en 
shoppingcenters net buiten de binnensteden (vaak aan ringwegen). Het soepele detailhandelsbeleid van 
Belgische overheden heeft ertoe geleid dat de leegstand in de binnensteden/centra (veel) hoger is dan in 
Nederland en bovendien al jaren sterk toeneemt. Op basis van Locatus (2017), blijkt deze leegstand ook 
vooral hardnekkig te zijn in de hoofdwinkelgebieden en de kernverzorgende centra met 17% en 16%. Dit 
betekent dat ongeveer 1 op de 6 winkelpanden in deze centra leegstaat. De leegstand in Belgische 
hoofdcentra ligt daardoor veel hoger dan het landelijk Nederlandse gemiddelde (7% à 8% in Nederland). 
In de grootschalige concentraties en solitaire winkelpanden in België is de leegstand ‘slechts’ rond de 6% 
à 7%. 
Inmiddels is in België de urgentie van branchebeperking doorgedrongen, aangezien de effecten van de 
leegstand onaanvaardbaar zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de centra. Navolgend zijn 
enkele passages ter onderbouwing van het vorenstaande uiteengezet:  

− “Uit de ruimtelijke spreiding van de winkels blijkt dat het Vlaams Gewest gekenmerkt wordt door een 
sterke verspreide bewinkeling. Slechts 28 % van de totale winkeloppervlakte is gesitueerd in het 
centrale winkelgebied. 44 % is verspreide bewinkeling. [...] Zo nam het aanbod in de periferie toe met 
1,5 miljoen vierkante meter, in tegenstelling tot een afname van maar liefst 114.000 vierkante meter in 
de kernen. Daarbij komt nog dat het effectieve gebruik van de panden daalde met 6,8 procent en dat 
de winkelleegstand steeg van 4,9 tot 7,2 procent.” (Unizo 2014). 

− "De toenemende leegstand in onze centra is vooral het gevolg van steeds meer shoppingcenters en 
baanwinkels buiten de kern en te weinig investeringen in de aantrekkelijkheid van de kern zelf. Als dit 
zo blijft voortduren, dan tekenen we voor de ondergang van onze gezellige winkelkernen in het hart 
van een stad of gemeente. Voorbeelden van dergelijke steden zijn er jammer genoeg meer en meer.” 
(Unizo 2015). 

− “In theorie is het een prioriteit voor alle overheden in ons land. In de praktijk blijven de 'baanwinkels' 
en shoppingcentra buiten de steden terrein winnen.” (Knack 2017). 

Net als in België wordt een vergelijkbare urgentie uitgesproken over de situatie in Frankrijk: 

− “Afgelopen januari luidde de Franse detailhandelsfederatie Procos, die 260 bekende Franse 
winkelmerken verenigt, de noodklok: opnieuw was de leegstand verder opgelopen. Stond in 2001 nog 
6,3 procent van de winkels in de Franse binnensteden leeg, in 2014 was dat 8,5 procent. Dat komt 
niet zozeer door failliete ketens, zoals in Nederland, maar door kleine middenstanders die uit de markt 
geprijsd worden door internethandel en de steeds grotere centre commerciaux aan de rand van de 
stad.” (NRC 2016). 

− “Zo zit Frankrijk met de hypermarchés in zijn maag, die vanuit het stadscentrum naar de rand van de 
stad zijn verhuisd en die de binnensteden hebben leeggetrokken.” (Retailtrends 2018). 

Het bovenstaande toont aan op basis van ‘specifieke gegevens’ dat het loslaten van 
brancheringsbeperkingen weldegelijk zal leiden tot onaanvaardbare leegstandseffecten in 
binnensteden/centra. Uit leegstandcijfers in onder andere België en Frankrijk blijkt dit. 
 
6.2. Effectiviteit beleid: marktaandelen winkelgebieden 
In de navolgende tabellen is de ontwikkeling van de marktaandelen van de belangrijkste winkelgebieden 
in Drenthe naar type op basis van Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 (I&O Research) 
weergegeven. Hierin is een vergelijking gemaakt tussen 2015 en 2019. 

− Het winkelaanbod in hoofdcentra van steden in Drenthe staan onder druk als gevolg van afnemende 
bestedingen. Dit blijkt uit het afgenomen marktaandeel sinds 2015 van de grootste binnensteden in 
Drenthe. Dit wordt voor een deel verklaard door de toename van internetaankopen. In sommige 



steden wordt dit ook deels verklaard door de toenemende bestedingen op grootschalige locaties, 
zoals in Assen. 

− Indien de provincie het concentratiebeleid voor winkels in de hoofdcentra zou loslaten, zou het effect 
op het marktaandeel aanzienlijk groter zijn, wat negatief is voor het functioneren van het aanbod in de 
hoofdcentra. 

− De buurt- en wijkcentra in Drenthe hebben het marktaandeel sinds 2015 over het algemeen weten te 
behouden. Dit betekent dat de bestedingen in verhouding tot andere winkelgebieden stabiel is 
gebleven, ondanks het feit dat de bestedingen via online zijn toegenomen. Het beleidsmatig inzetten 
op concentratie in buurt- en wijkcentra heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat het marktaandeel 
niet verder is afgenomen. Dit is een indicatie dat het beleid op dit onderdeel effectief is. 

− De ontwikkeling van het marktaandeel van grootschalige concentraties in Drenthe wisselt sterk per 
winkelgebied. Met name in gemeenten waar relatief veel aanbod in de periferie aanwezig is en een 
brede branchering bestaat in de vorm van een retailpark, blijft het marktaandeel op peil of neemt deze 
toe. Indien het toeneemt, gaat dit veelal wel ten koste van het marktaandeel van het centrum. Ook 
hieruit blijkt de effectiviteit van beleid.   

 
Tabel 2: Marktaandeel dagelijkse en niet-dagelijkse sector hoofdcentra Drenthe 
 

 
 
Tabel 3: Marktaandeel dagelijkse en niet-dagelijkse sector buurt- en wijkcentra Drenthe 
 

 
 
Tabel 4: Marktaandeel dagelijkse en niet-dagelijkse sector grootschalige concentraties Drenthe 
 

 
 
Effectiviteit beleid: ontwikkeling aanbod en leegstand  



Op basis van de leegstandsanalyse in de verschillende winkelgebiedstypen in Drenthe moet het volgende 
worden geconcludeerd: 

− de leegstand is sinds 2010 in de centrale winkelgebieden en ondersteunende winkelgebieden 
toegenomen van 292 panden met 47.555 m² wvo in 2010 tot 441 panden met 78.792 m² wvo in 2021. 
De provinciale doelen richten zich primair op het versterken van deze type winkelgebieden. De 
toename van de leegstand in deze winkelgebieden zegt niet zozeer iets over de effectiviteit van het 
beleid, maar meer over het belang van duidelijke maatregelen; 

− opgemerkt moet worden dat landelijk ook sprake is van een toename van de leegstand in de reguliere 
centra sinds 2010. In Nederland is landelijk sprake van een toename van de leegstandsomvang in m² 
wvo van bijna 40% sinds 2010. In Drenthe ligt deze toename op circa 65%. Dit betekent dat de 
leegstandsproblematiek in Drenthe bovengemiddeld groot is, wat maatrelen onderstreept. Wel is in 
Drenthe sinds 2016 een afname van de leegstand zichtbaar; 

− het dagelijks winkelaanbod is in de centra van Drenthe relatief op peil gebleven of neemt zelfs toe, 
terwijl met name het niet-dagelijkse aanbod fors afnam (met name in de hoofdwinkelgebieden). 
Hoewel dit voor een deel wordt bepaald door autonome trends, heeft ook het beleid van de provincie 
Drenthe (en gemeenten) hier invloed op. Door te blijven inzetten op concentratie van dagelijkse 
voorzieningen in de reguliere centra, kan de leefbaarheid worden bewaard en kunnen ondernemers 
van elkaars aantrekkingskracht profiteren. Ook voor de consument is dit positief, omdat hierdoor 
gemak en efficiëntie ontstaat. 

 

 
 
Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde analyses moet geconcludeerd worden dat de effectiviteit van maatregelen 
die Drenthe stelt in haar Omgevingsverordening in vergelijkbare mate geschikt zijn als landelijk is 
aangetoond. 

− Drenthe is op basis diverse relevante indicatoren niet bijzonder of afwijkend van het landelijk 
gemiddelde. Wel wijkt Drenthe op diverse parameters af die juist het belang van duidelijke 
maatregelen, ofwel beperkingen, onderstrepen. In Drenthe zijn landelijke trends zoals een afname 



van het (niet-dagelijkse) aanbod, bevolkingskrimp en een toename van de leegstand relatief sterk 
aanwezig en bovengemiddeld. 

− Op basis van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 en aanbod- en vraagcijfers, blijkt dat
brancherings- en maatvoeringsbeperkingen in Drenthe effectief zijn om de algemene doelen te
bereiken.

− De omgevingsverordening is de basis voor het ‘brede pakket’ aan maatregelen dat in Drenthe
gevoerd wordt. Gemeenten voeren dit uit via bestemmingsplannen, die beschouwd kunnen worden
als de specifieke onderdelen uit het brede pakket. Met deze analyse is aangetoond dat het brede
pakket effectief is en daarmee een zinvolle bijdrage levert aan de algemene doelen
(noodzakelijkheid).

Op basis van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de gestelde regels in de 
Omgevingsverordening ten aanzien van detailhandel in het kader van de Dienstenrichtlijn geschikt zijn. 
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1. INLEIDING 
Van 14 april tot en met 26 mei heeft de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe 2018 (hierna: WPOV 2018) ter inzage gelegen. Tegelijkertijd heeft ook de ontwerp Omge-
vingsverordening Drenthe 2022 (hierna: OV 2022) ter inzage gelegen. De OV 2022 is een volledig 
nieuwe omgevingsverordening in het kader van de Omgevingswet. De WPOV 2018 is een wijziging 
van de provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 onder de Wet ruimtelijke ordening (het 
huidige recht). De WPOV 2018 bevat een aantal van de meest dringende onderwerpen die ook zou-
den zijn gewijzigd met de OV 2022.  
 
De WPOV 2018 is speciaal opgesteld voor het scenario waarbij de Omgevingswet wordt uitgesteld. 
In dat geval kan de WPOV 2018 onder het huidige recht worden vastgesteld zodat de huidige pro-
vinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 op de meest essentiële punten wordt aangepast. Op 
die manier wordt verzekerd dat belangrijke nieuwe regelgeving, zoals de regels met betrekking tot 
zonne-akkers, in ieder geval worden vastgesteld en wordt voorkomen dat eventueel uitstel van de 
Omgevingswet dit in de weg staat.  
 
Inmiddels heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Omgevingswet inderdaad wordt 
uitgesteld. De Omgevingswet zal, naar de huidige stand van zaken, in werking treden op 1 juli 
2022. Concreet betekent dit dat de OV 2022 nog niet kan worden vastgesteld. Deze omgevingsver-
ordening is namelijk in overeenstemming met de Omgevingswet, maar niet met het huidige recht. 
Voor de WPOV 2018 ligt dit anders, omdat deze speciaal voor dit scenario is voorbereid en dus wel 
in overeenstemming is met het huidige recht. Dit betekent dat de WPOV 2018 verder in procedure 
wordt gebracht. Deze nota van antwoord heeft betrekking op de zienswijzen die tegen de WPOV 
2018 zijn ingediend. 
 
Tijdens de terinzagelegging zijn in totaal 26 zienswijzen binnengekomen. Van deze zienswijzen 
hadden 18 betrekking op de WPOV 2018.  
 
2. VERVOLG OMGEVINGSVERORDENING DRENTHE 2022 
Deze nota van antwoord heeft, zoals gezegd, in de eerste plaats betrekking op de WPOV 2018. 
Zienswijzen die hierop betrekking hebben, worden in deze nota verder behandeld. Voor zover een 
indiener uitsluitend heeft gereageerd op de OV 2022 terwijl dit onderwerp ook wordt gereguleerd in 
de WPOV 2018, is aangenomen dat deze indiener heeft beoogd om op beide verordeningen een 
zienswijze in te brengen. Ook die zienswijzen worden daarom in deze nota van antwoord bespro-
ken. 
 
Zienswijzen waarvan duidelijk is dat deze uitsluitend betrekking kunnen hebben op de OV 2022, 
worden in deze nota buiten beschouwing gelaten. Deze worden behandeld in de nota van antwoord 
die wordt opgesteld voor de OV 2022. Wanneer de inwerkingtreding van de Omgevingswet inder-
daad op 1 juli 2022 plaatsvindt, wordt verwacht dat de OV 2022 in het eerste kwartaal ter vaststel-
ling aan provinciale staten wordt voorgelegd. Op dat moment worden de zienswijzen die betrekking 
hebben op de OV 2022 beantwoord.  
 
3. ALGEMEEN EN WIJZIGINGEN AMBTSHALVE 
Voordat de zienswijzen per onderdeel worden besproken, is het goed stil te staan bij de algemene 
lijn die hieruit kan worden gedestilleerd. Het geheel overziende blijkt dat er met name is gerea-
geerd op de aangepaste regelgeving met betrekking tot zonne-akkers. Voor het overgrote deel is 
hier per zienswijze een reactie op gegeven. Voor twee vraagstukken is het echter goed dieper op 
het vraagstuk in te gaan. Het betreft dan met name de vraag wat wordt gerekend tot meervoudig 
ruimtegebruik en wanneer dit voor gedeputeerde staten aanleiding geeft om ontheffing te verle-
nen. Onderstaand wordt hierop ingegaan.  
 
3.1 De ontheffingsbevoegdheid 
Uit de ontvangen zienswijzen volgt dat er behoefte bestaat aan een bepaalde voorzienbaarheid. In-
dieners en gemeenten zijn benieuwd wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor onthef-
fing. In dat verband zijn er met name vragen over de uitleg van criteria die hierbij door gedepu-
teerde staten worden gehanteerd.  
 
De ontheffingsbevoegdheid die met dit voorstel is opgenomen, kent zijn grondslag in artikel 4.1a 
van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). Een belangrijk kenmerk van deze grondslag is dat 
de wetgever deze heeft gecreëerd voor uitzonderlijke situaties. In de opvatting van de wetgever is 
de ontheffing niet bedoeld voor situaties die vooraf zijn in te schatten. Het gaat naar zijn aard om 
onvoorziene ontwikkelingen die vanuit ruimtelijk opzicht wenselijk zijn en daardoor niet zouden 
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mogen worden belemmerd door een verbodsbepaling in de provinciale omgevingsverordening. Uit 
de rechtspraak volgt dat niet een ontheffingsbevoegdheid kan worden opgenomen die een bredere 
mogelijkheid geeft.1  
 
Illustratief is daarnaast een passage in de memorie van toelichting die ook in de rechtspraak wordt 
aangehaald: “Voor een verlening van een ontheffing komen dan gevallen in aanmerking waarbij 
een onverkorte toepassing van de algemene regel zou leiden tot gevolgen die onevenredig nadelig 
zijn in verhouding tot het met de algemene regel te dienen nationale belang. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan het toestaan van een wenselijke innovatieve ruimtelijke ontwikkeling, 
die van een zodanig groot belang wordt geacht dat in dat concrete geval de algemene regel buiten 
toepassing zou moeten blijven. Voor redelijkerwijs voorzienbare situaties zal in de algemene maat-
regel van bestuur of de provinciale verordening zelf een voorziening moeten worden getroffen, bij-
voorbeeld door reeds in de regel vast te leggen voor welke situaties de regel niet van toepassing 
is” 
 
De criteria die zijn opgenomen in de omgevingsverordening dienen daarom altijd tegen deze ach-
tergrond te worden uitgelegd. Van een innovatieve ruimtelijke ontwikkeling zou sprake kunnen zijn 
wanneer sprake is van meervoudig ruimtegebruik en wanneer sprake is van een evenwichtige ver-
houding tussen zon op dak en zon op land. Het enkele feit dat bij een zonne-akker kán worden on-
derbouwd dat sprake is van meervoudig ruimtegebruik, brengt niet met zich dat gedeputeerde sta-
ten zijn gehouden ontheffing te verlenen. Gelet op het juridisch kader waarbinnen de ontheffings-
bevoegdheid is ingebed, dienen de criteria te worden gelezen als factoren die tot de conclusie kun-
nen leiden tot de zonne-akker voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling van een zodanig belang dat 
de algemene regel (het maximum) buiten toepassing zou moeten blijven. Het moet dan gaan om 
zonne-akkers die kennelijk uitstijgen boven het gebruikelijke.   
 
Alhoewel we begrip hebben voor de zoektocht naar duidelijkheid, is dit een onmiskenbaar hoge lat 
waar niet zomaar aan wordt voldaan. Ook zijn er niet op voorhand concrete richtsnoeren te geven 
die maken dat een zonne-akker in aanmerking komt voor ontheffing. Dit zou zich ook slecht ver-
dragen met het huidige wettelijke stelsel, nu het juist gaat om die gevallen die niet voorzienbaar 
zijn bij het opstellen van de algemene regel.  
 
Het bovenstaande uitzonderlijke karakter van de ontheffing wordt verduidelijkt in de regels en toe-
lichting bij artikel 2.24a van de omgevingsverordening.  
 
3.2 Meervoudig ruimtegebruik  
Uit de voorgaande paragraaf volgt dat er een verduidelijking moet komen wat betreft de toepas-
sing van de ontheffingsbevoegdheid. Met name is die verduidelijking nodig met betrekking tot het 
criterium ‘meervoudig ruimtegebruik’. Zoals ook aangekaart door de NMF en Powerfield, is in de 
huidige redactie niet direct helder dat er een onderscheid is tussen het vereiste van een combinatie 
van functies in artikel 2.24 en het vereiste van meervoudig ruimtegebruik in artikel 2.24a.  
 
Een helder onderscheid tussen de begrippen ‘een combinatie van functies’ en ‘meervoudig ruimte-
gebruik’ kan worden gemaakt door het laatste begrip te duiden als een bijzondere omstandigheid 
in de ruimtelijke kwaliteit. 
Doel van de maximering van zon op land is bescherming van het landschap. Een ontheffing is 
slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het moet dan gaan om een plan dat zoveel ruimtelijke 
meerwaarde heeft dat het provinciale belang bij een verbod niet opweegt tegen het belang bij het 
door laten gaan van dit plan. In de context van deze regeling kan hiervan alleen sprake zijn wan-
neer een plan een substantiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van het landschap. Ontwikkeling 
is in dat licht de beste vorm van bescherming. 
Het begrip meervoudig ruimtegebruik ziet op een extra vorm van gebruik in het licht van een an-
dere opgave, een gebiedsopgave. Meervoudig ruimtegebruik draagt zo bij aan de aanpak van ge-
biedsvraagstukken met een zwaar maatschappelijk belang, die verder reiken dan de aanleg van of 
de locatie van de zonne-akker. 
Zonnepark-initiatieven kunnen ingezet worden om serieus werk te maken van andere gebiedsopga-
ven. Een ontheffing is alleen dan mogelijk indien een zonnepark-initiatief substantieel bijdraagt aan 
dergelijke vraagstukken. Pas dan is sprake van een uitzonderlijk geval.  
 
3.3 Omschrijving zonne-akker 
Ambtshalve is geconstateerd dat het begrip ‘zonne-akker’ niet nader is gedefinieerd in de ontwerp-
teksten. Wat wel en niet tot een zonne-akker kan worden berekend is echter belangrijk in het 

 
1 ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:333 
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kader van de uitleg van deze regel. De hoeveelheid oppervlakte wordt immers begrensd met artikel 
2.24, eerste lid, van de verordening. Het al te zeer openlaten van de vraag wat gerekend kan wor-
den tot een zonne-akker komt de rechtszekerheid niet ten goede. Bovendien kan het per initiatief 
leiden tot discussies over de vraag of het maximum wordt overschreden en een ontheffing is ver-
eist. Om die reden wordt in de regeling en de toelichting daarop omschreven welke onderdelen 
worden gerekend tot de zonne-akker. Dit zijn zonnepanelen, onderhoudspaden, voertuigpaden an-
ders dan onderhoudspaden, schaduwval, transformatoropstellingen/huisjes, omvormers, schakel-
stations, infrastructuur (kabels en leidingen etc.), onderhoudsgebouwen, en hekwerken. 
 
In artikel 2.24 wordt vastgelegd dat een ruimtelijk plan inzichtelijk maakt waar deze onderdelen 
komen en hoeveel oppervlakte ze in beslag nemen. Ook wordt gevraagd deze aspecten te betrek-
ken in de regeling van het ruimtelijk plan zelf. Zo wordt geborgd dat de opgenomen mogelijkheden 
in het ruimtelijk plan, aansluiten bij de maximumoppervlakte van artikel 2.24, lid 1, van de POV.   
 
3.4 Conclusie 
Al met al wordt geconcludeerd dat de redactie van artikel 2.24a aanscherping behoeft. De eis dat 
sprake moet zijn van meervoudig ruimtegebruik, is onvoldoende gespecificeerd. Daarmee ontstaat 
de indruk dat deze eis dezelfde is als de eis van artikel 2.24, tweede lid, sub b, van de POV. Deze 
onduidelijkheid doet vermoeden dat er in het kader van de ontheffing min of meer dezelfde eisen 
worden gesteld als in de situatie waarbij nog geen ontheffing is vereist. Dat vermoeden is echter 
onjuist en zou daarnaast schuren met het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening waarin een ste-
vige nadruk wordt gelegd op het uitzonderlijke en incidentele karakter van de ontheffing. Om die 
reden wordt artikel 2.24a, eerste lid, op dit punt aangescherpt. Met deze aanscherping wordt dui-
delijk gemaakt dat het moet gaan om bijzondere omstandigheden, waarbij dit kader wordt ver-
scherpt door te bepalen dat het moet gaan om bijzondere omstandigheden die zijn te relateren aan 
een concreet omschreven en actuele gebiedsopgave.  
 
Daarnaast wordt in artikel 2.24 vastgelegd dat een ruimtelijk plan inzichtelijk maakt waar deze on-
derdelen komen en hoeveel oppervlakte ze in beslag nemen.    
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4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN 
De ontwerpwijziging van de provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 bestaat slechts uit 
een aantal artikelen. In het kader van overzicht wordt per artikel aangegeven of er nog wijzigingen 
hebben plaatsgevonden en, zo ja, of deze wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van een ziens-
wijze. Als geen wijziging is aangebracht, wordt dit ook aangegeven.  
 

 
 
  

Onderdeel Wijziging Aanleiding wij-
ziging 

Artikel 1.1 Bij de begripsomschrijving wordt het begrip ‘park’ geschrapt en 
vervangen door het begrip ‘vakantiepark’ waaronder ook cam-
pings vallen.  

Zienswijze ge-
meente Emmen 

Titel 2.1 Geen Nvt 
Artikel 
2.18 

Geen Nvt 

Artikel 
2.18a 

Onderbouwing in de toelichting aangevuld Zienswijze ge-
meente Emmen 

Artikel 
2.20 

Verwijzing in lid 3 gecorrigeerd van artikel 3.16 naar artikel 
2.17. 

Ambtshalve 

Artikel 
2.24 

Het artikel hanteert het begrip ‘zonne-akker’. Echter wordt niet 
direct duidelijk welke zaken hieronder worden verstaan. Deze 
vraag is van belang wat betreft de vraag of het maximum is 
overschreden. Om die reden is lid 2, sub f ingevoegd waarin 
wordt gevraagd om in het ruimtelijk plan inzichtelijk te maken 
uit welke zaken het park bestaat en waar die precies komen. 
Op die manier kan beter worden gemonitord hoe het plan zich 
verhoudt met het gestelde maximum in lid 1. 
 

Ambtshalve 

Verwijzing in artikel 2.24, eerste lid, naar ‘bijlage #’ vervangen 
door ‘bijlage X’.  

Zienswijze Po-
werfield 

In de toelichting is verduidelijkt waarom de oppervlakte van 
140 m² als minimumoppervlakte is gehanteerd.  

Zienswijze De 
Wolden en Hoo-
geveen 

Artikel 
2.24a 

Lid 1, sub a, is aangevuld met de voorwaarde dat het moet 
gaan om meervoudig ruimtegebruik ten behoeve van een ge-
biedsopgave.  
 
Lid 1, sub c, is geschrapt omdat de eis dat de zonne-akker 
landschappelijk moet zijn ingepast al voortvloeit uit het regu-
liere kader. Naar dit kader wordt al verwezen.  

Zienswijzen door 
indieners 1, 5 en 
6 

Artikel 
2.30 

Geen Nvt 

Artikel 
2.31 

Geen Nvt 

Bijlage X Ten tijde van de terinzagelegging was de RES-Drenthe alleen 
nog in concept beschikbaar. Inmiddels is deze vastgesteld door 
de betrokken raden, staten en algemeen besturen. De opper-
vlakten in de bijlage zijn aangepast om overeen te komen met 
de vastgestelde RES 1.0.  

Vaststelling van 
de definitieve 
RES 
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5. BEANTWOORDING PER ZIENSWIJZE 
Onderstaand worden alle binnengekomen zienswijze per onderdeel samengevat en van een antwoord 
voorzien. Hierbij wordt aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing en, zo ja, welke 
aanpassing dan precies.  
 
Qua structuur is zoveel mogelijk de koppeling gemaakt met de artikelen die staan opgenomen in de 
ontwerpwijziging. Als een zienswijze wel is gericht tegen de POV 2018, maar daarin onderdelen be-
noemt die geen onderdeel uitmaken van de voorliggende wijziging wordt dit aangegeven.  
 
Waar zienswijzen inhoudelijk dezelfde strekking hebben, kan worden verwezen naar een eerdere be-
antwoording. Dit is mede gedaan in het kader van de overzichtelijkheid. In datzelfde kader zijn de 
zienswijzen gegroepeerd in een tabel en voorzien van een nummer. Waar sprake is van een natuur-
lijke persoon wordt alleen gesproken van ‘indiener #’ om zo de anonimiteit van de indiener te kunnen 
waarborgen.  
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Nr. Indiener Nr. deel-
reactie 

Onderwerp Samenvatting zienswijze Reactie bevoegd gezag Gevolgen 
omgevings-
verordening 

01 Natuur- en 
milieufede-
ratie (NMF) 
mede na-
mens Het 
Drentse 
Landschap 
en Natuur-
monumen-
ten 

01-1 Artikel 2.20 
functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe geeft in 
haar zienswijze aan dat zij in artikel 2.20 en in 
de toelichting op dit artikel (ontwerpwijziging 
POV 2018) explicieter aangegeven moet worden 
dat een functiewijziging van verblijfsrecreatie 
naar wonen in NNN gebieden een aantasting van 
de natuurwaarden is. Deze aantasting dient ge-
compenseerd te worden. Deze eis zou expliciet 
moeten terugkomen in artikel 2.20.  

Veel vakantieparken in Drenthe liggen in het Na-
tuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). Parken 
met een transformatieopgave kunnen op ver-
schillende manieren positief bijdragen aan de 
ontwikkeling van milieu en landschap. Het uit-
gangspunt in de bescherming van het NNN is on-
der andere dat de kwaliteit, oppervlakte of sa-
menhang tussen de gebieden van het Natuurnet-
werk Nederland niet wordt aangetast.  
 
Het beschermingsregime voor de NNN is opgeno-
men in artikel 2.28 en 2.29 van de Provinciale 
Omgevingsverordening. Hierdoor dient altijd re-
kening gehouden te worden met de natuurwaar-
den van de NNN-gebieden. Het expliciet benoe-
men in artikel 2.20 van deze bescherming voegt 
hier in juridisch opzicht niet aan toe en is niet 
noodzakelijk. Daarbij kan het indruk wekken dat 
bij artikelen waar e.e.a. niet is benoemd, kenne-
lijk geen rekening hoeft te worden met het NNN 
of dat sprake is van een lichter regime. Dat is 
niet het geval. Om die reden wordt deze ziens-
wijze niet overgenomen.  

Geen 

01-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Het vastzetten van de maximumoppervlakte 
wordt gebaseerd op een optelsom en is te weinig 
doorspekt van een gezamenlijke visie. Als voor-
beeld wijst het NMF op de gemeente Meppel die 
een ambitie heeft van 5 hectare, terwijl de ge-
meente ernaast (Hoogeveen) een ambitie heeft 
van 260 hectare. Het NMF wijst op een noodzaak 
tot clustering. 

Met de regeling in de omgevingsverordening 
wordt een kader gegeven. Toch hechten we er-
aan dat het uiteindelijk een gemeentelijke be-
voegdheid is om dit kader binnen de eigen ge-
meente nader uit te werken. Ook is het aan de 
gemeenten zelf om hun ambitie te bepalen. Deze 
ambitie wordt niet dwingend voorgeschreven. 
Om die reden wordt in de omgevingsverordening 

Geen 



9 
 

niet gestuurd op de exacte locaties van de zon-
neparken. Dit blijft uiteindelijk aan de gemeente 
om te beoordelen aan de hand van de juridische 
kaders, waaronder deze omgevingsverordening.  

01-3 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

De NMF geeft aan dat de ontheffingscriteria ver-
warrend zijn, omdat deze grotendeels een her-
haling zijn van de criteria waaraan alle ‘regu-
liere’ plannen worden beoordeeld. Naar aanlei-
ding hiervan vreest de NMF voor willekeur. 
 
Voorts vraagt de NMF zich af of het verlenen van 
ontheffing in de ene gemeente leidt tot beper-
kingen in de andere gemeente.  

Met de ontheffing is beoogd een mogelijkheid te 
creëren voor die uitzonderlijke gevallen waarbij 
sprake is van een dusdanig goed plan dat het 
verbod hier niet aan in de weg mag staan. Met 
name het uitgangspunt van meervoudig ruimte-
gebruik brengt dit uitgangspunt onvoldoende tot 
uitdrukking. Duidelijk moet zijn dat het moet 
gaan om een plan dat afwijkt van het reguliere. 
De ingebrachte zienswijze leidt tot aanpassing 
van de omgevingsverordening. In het algemeen 
deel (hoofdstuk 3) van deze nota van antwoord 
wordt hierop ingegaan. 
Wat betreft de vraag over de gevolgen van een 
ontheffing. Het verlenen van ontheffing in de ene 
gemeente gaat niet ten koste van de mogelijkhe-
den in de andere gemeente.  

De regels en 
de toelichting 
worden aan-
gepast. 

01-4 Regionale vi-
sie op ener-
gie-infrastruc-
tuur 

De NMF verzoekt om het initiatief te nemen bij 
het opstellen van een regionale visie op energie-
infrastructuur en zorgvuldig ruimtegebruik.  

Hieraan wordt in RES-verband gewerkt.  Geen 

02 TPSolar, 
Groenleven 
en Solar-
fields 

02-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners zijn van mening dat het instellen van 
een maximumoppervlakte op basis van de RES-
ambitie onjuist is. Zij wijzen op het gevaar dat 
een lappendeken aan kleine parkjes ontstaat. 
Daarbij wijzen indieners erop dat de aard van 
het energietransitieproces dynamisch is. Ook 
wijzen indieners erop dat kleine parken minder 
kans hebben op SDE-subsidie, waardoor het 
vastleggen van de RES-ambitie zou schuren met 
landelijke ambitie. Tot slot wordt in de 

Wat betreft het gevaar op een mogelijke lappen-
deken aan kleine parkjes, wordt verwezen naar 
de beantwoording bij deelreactie 01-2. Daaraan 
toegevoegd wordt het beeld niet herkend dat de 
regeling slechts mogelijkheden zou bieden voor 
kleinschalige parken. Binnen de randvoorwaar-
den is het aan de Drentse gemeenten om hier 
keuzes te maken. Wat betreft is naar onze me-
ning geen sprake van frictie met de landelijke re-
gelgeving. Voorts wijzen wij erop dat de SDE-

Geen 
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zienswijze aangegeven dat sommige gemeenten 
zijn uitgegaan van een minimumambitie. Dit was 
mogelijk anders geweest wanneer gemeenten 
wisten dat deze ambitie in de omgevingsveror-
dening zou worden verankerd.  

subsidie op zichzelf niet als leidraad heeft te gel-
den voor het provinciale (of gemeentelijke) ruim-
telijke beleid. Tot slot wordt het beeld niet her-
kend dat de opgegeven ambities in de RES een 
minimum-ambitie zou betreffen. Dit blijkt niet uit 
de RES, maar ook niet uit de ontvangen zienswij-
zen van Drentse gemeenten.  
 
 

02-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners stellen dat er onvoldoende ruimte is 
voor maatwerk bij de beoordeling van land-
schappelijke inpassing. Een groter park vraagt 
om andere dingen dan een kleiner park 
Indieners vragen zich af wanneer en op welke 
wijze een project aannemelijk maakt dat de op-
gewekte elektriciteit in de nabijheid gebruikt kan 
worden. Tot slot vragen indieners zich af waarde 
termijn van 25 jaar op is gebaseerd en vanaf 
wanneer de teller precies gaat lopen. 

De stelling van indieners dat onvoldoende ruimte 
is voor maatwerk, wordt niet herkend. De regel-
geving stelt weliswaar hoge eisen aan de zaken 
die moeten worden aangetoond en onderbouwd, 
maar dwingt niet tot een specifieke inrichting van 
de zonne-akker. Dit betekent dat er ruimte is om 
te kijken naar alle relevante feiten en omstandig-
heden. Daar hoort ook bij of het gaat om een re-
latief kleine zonne-akker of een grote. Anders 
dan indieners menen, is het niet zo dat de om-
vang van de zonne-akker niet kan worden mee-
gewogen in de ruimtelijke afweging. 
 
In het verlengde van het bovenstaande worden 
op voorhand geen standaardafstanden gegeven 
voor de vraag of de opbrengsten van een zonne-
akker in de nabijheid kunnen worden gebruikt. 
De achtergrond van de bepaling is, naast de 
doelstelling tot zorgvuldig ruimtegebruik, dat 
zonne-akkers gepaard moeten gaan met lage 
maatschappelijke kosten. Dit betekent ook dat 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande infrastructuur. Hiermee wordt ervoor 
gezorgd dat de juiste functie op de juiste plek 
komt. Naarmate de afstand tot beschikbare 

Geen 
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energie-infrastructuur groter is, zal uitvoeriger 
moeten worden onderbouwd waarom de locatie 
desondanks toch aanvaardbaar is. Dat de speci-
fieke locatie vanuit landschappelijk oogpunt ge-
schikter is, kan daarbij een argument zijn. Wel 
dient dit argument te worden onderbouwd.  
 
Met de termijn van 25 jaar is aangesloten op de 
gemiddelde technische levensduur van de instal-
laties. Daarbij is ook gekeken naar termijnen die 
in andere provincies worden gehanteerd. De tel-
ler gaat lopen vanaf het moment dat het besluit 
dat voorziet in de zonne-akker wordt verleend of 
vastgesteld. Overigens is het mogelijk ná het 
verstrijken van de termijn een nieuwe vergun-
ning aan te vragen. Dit is ook tot uitdrukking ge-
bracht in de toelichting bij de omgevingsverorde-
ning.  
   

02-3 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners vragen zich af of een ‘ecologisch zon-
nepark’ als uitwerking wordt gezien van meer-
voudig ruimtegebruik of het dienen van provinci-
ale doelen. 

Zonne-akkers worden beoordeeld tegen de ach-
tergrond van alle feiten en omstandigheden van 
dat specifieke geval. Of een zonne-akker aan-
vaardbaar is of niet wordt per geval beoordeeld.  

Geen 

03 Bronnen 
van Ons 

03-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners zien graag dat niet gewerkt wordt met 
maxima in hectares per gemeente. Het vastzet-
ten van de maximumoppervlakte is gebaseerd 
op een optelsom en te weinig doorspekt met ge-
zamenlijke visie. Ook biedt de aanpak te weinig 
flexibiliteit. Voorts wijst indiener op de toene-
mende vraag aan energie en vreest hij dat het 
uitruilen van energieopgaves wordt belemmerd. 
Ook stelt indiener dat er minder ruimte zal zijn 
voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. 

Verwezen wordt naar de beantwoording op deel-
reacties 01-2, 02-1 en 02-2. 

Geen 
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03-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners stellen voor twee extra criteria op te 
nemen, namelijk: 
o in het omgevingsplan moet inzicht worden 

gegeven hoe het streven naar 50% lokaal ei-
gendom is ingevuld of een degelijke motiva-
tie bevatten waarom ervan is afgeweken. 

o In het omgevingsplan moet inzicht worden 
gegeven welke mogelijkheid voor omwonen-
den er is om te participeren in de ontwikke-
ling en opbrengst van het zonnepark en hoe 
zij tot dan toe zijn meegenomen in het pro-
ces om te komen tot een omgevingsvergun-
ning.  

Met de zienswijze benadrukt Bronnen van Ons 
het belang bij een goede participatie van de om-
geving. Als provincie onderschrijven wij dit uit-
gangspunt en stellen hiervoor, binnen de gel-
dende juridische kaders, enkele voorwaarden. In 
het bijzonder staan deze voorwaarden opgeno-
men in de Beleidsregel Zon waarnaar wordt ver-
wezen in artikel 2.24, derde lid, van de Omge-
vingsverordening. Anders dan indieners worden 
momenteel echter geen juridische mogelijkheden 
gezien om financiële participatie op de wijze af te 
dwingen die wordt voorgesteld. Om die reden 
worden de voorgestelde criteria niet overgeno-
men.  

Geen 

04 Rechtsom 
juristen na-
mens Chint 
Solar Ne-
derland, 
TPSolar 
B.V. en An-
kehaar So-
lar 

04-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 
en artikel 
2.24a onthef-
fing 

De opgenomen regeling met betrekking tot 
zonne-akkers beperkt de vestigingsmogelijkhe-
den naar de mening van indieners onevenredig. 
Daarbij ontbeert de regeling een wettelijke 
grondslag en is de regeling in strijd met vige-
rende regelgeving en jurisprudentie (Urgenda-
arrest Hoge Raad).  
 
Met de regelgeving zou de haalbaarheid van de 
doelstellingen in de RES worden gefrustreerd 
dan wel onmogelijk worden gemaakt.  
 
De stelling dat het maximum moet bijdragen 
aan het beperken van de aantasting van het 
landschap wordt volgens indieners niet onder-
bouwd. Dit is volgens indieners in strijd met het 
motiveringsbeginsel.  
Indieners wijzen erop dat er niet genoeg dakop-
pervlakte beschikbaar is om de RES-doelstellin-
gen te behalen. Dit maakt dat de ontwerp-POV 

Indiener ziet in overwegende mate juridische 
problemen bij de vormgeving van de huidige re-
gelgeving. De grondslag van de regelgeving is 
terug te vinden in artikel 4.1, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening. Deze bepaling geeft 
provinciale staten, kort gezegd, de bevoegdheid 
om regels te stellen omtrent de inhoud van be-
stemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 
Deze bevoegdheid bestaat indien provinciale be-
langen dat met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening noodzakelijk maken. In de toelichting is 
uitvoerig gemotiveerd welk provinciaal belang in 
dit geval aan de orde is.  
 
Met de regelgeving is daarnaast rekening gehou-
den met de doelstellingen in de RES. Dat eisen 
worden gesteld aan de onderbouwing van derge-
lijke plannen, maakt niet dat deze onmogelijk 
zouden zijn. Wat dat betreft wordt indiener niet 
gevolgd in zijn betoog dat RES-doelen niet 

Geen 
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in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht is voorbereid. 
 
Het is volgens indieners in strijd met de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur om de 
ontwikkeling van zon op dak te stimuleren door 
een andere ontwikkeling te ontmoedigen. Deze 
systematiek zou de regeling volgens indiener be-
vatten en past een bestuursorgaan niet. 
Indieners zijn van mening dat GS de eigen ver-
antwoordelijkheid ontloopt door zelf geen gericht 
actief beleid te voeren en hiervoor middelen be-
schikbaar te stellen. 
Initiatiefnemers vinden begrippen als ‘evenwich-
tige verhouding’ en ‘significante ontwikkeling’ 
dermate vaag dat sprake is van een bepaling die 
in strijd is met de rechtszekerheid. 
 
Gelet op dit alles verzoeken indieners om niet 
langer een maximum op te nemen. Dat er een 
mogelijkheid is tot ontheffing maakt dit niet an-
ders, omdat de voorwaarden waaronder onthef-
fing kan worden verleend geen betrekking heb-
ben op de door indieners gesignaleerde gebre-
ken.   
 
Voorts verzoeken indieners om in overeenstem-
ming met de RES het werken met meervoudig 
ruimtegebruik aan te wijzen als streven in plaats 
van plicht.  
 
Initiatiefnemers menen dat er aanleiding is voor 
het opnemen van overgangsrecht. Dit zou de 

kunnen worden behaald. Wel is het zo dat de 
provincie kwalitatief hoogwaardige plannen na-
streeft. Voor het opnemen van overgangsrecht 
wordt geen aanleiding gezien. De regelgeving 
gaat immers uit van absolute getallen. Het reali-
seren van een plan vóór het ingaan van deze 
verordening heeft daarmee geen ander gevolg 
dan het realiseren van een plan na het ingaan 
van deze verordening. In beide gevallen zal een 
gedeelte van het maximum zijn gebruikt. 
 
De stelling dat dakoppervlakte niet genoeg is om 
de RES-doelstellingen te behalen, wordt op zich-
zelf onderschreven. Indieners gaan er bij deze 
stelling echter aan voorbij dat deze eis pas wordt 
gesteld wanneer in een gemeente het gestelde 
maximum al is bereikt. Het behalen van het 
maximum impliceert ook het behalen van de 
RES-doelstellingen, waardoor het stellen van 
deze eis bij het verlenen van ontheffing geen in-
vloed heeft op de mogelijkheid tot het behalen 
van de RES-doelstellingen. Voor het overige 
wordt verwezen naar de beantwoording bij deel-
reacties 01-2, 02-1 en 02-2. 
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rechtszekerheid van lopende vergunningaanvra-
gen ten goede komen.  
 
Tot slot wijzen indieners erop dat de ontwerp-
POV exceptief door de bestuursrechter kan wor-
den getoetst waaruit zou kunnen volgen dat on-
derdelen van de verordening buiten toepassing 
blijven of onverbindend worden verklaard we-
gens strijd met hogere regelgeving of algemene 
rechtsbeginselen.  
 

05 Energieco-
operatie 
Noordsevel
d U.A. 

05-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie  

Indiener is geschokt door de werkwijze die wordt 
beoogd met de regeling met betrekking tot zonne-
akkers. Met deze werkwijze wordt een rem gezet 
op de energietransitie. Daarbij wordt de regeling 
door indiener gezien als het eenzijdig wijzigen van 
de spelregels. In de RES is volgens indieners af-
gesproken dat een minimumbod wordt opgeno-
men. Dit wordt nu ten onrechte uitgelegd als maxi-
mumlimiet. Deze werkwijze wordt gezien als on-
betrouwbaar. 
Indiener is betrokken bij de ontwikkeling van een 
zonnepark waarmee de RES-ambitie voor de ge-
meente Noordenveld in één keer wordt gehaald. 
Het is volgens indiener onbestaanbaar dat dit zou 
betekenen dat er in de komende 9 jaar geen zon-
nepark meer bij kan.  
 

Verwezen wordt naar de beantwoording bij deel-
reacties 01-2, 02-1 en 02-2. 
 
Daarnaast wordt aangegeven dat boven het 
maximum een mogelijkheid bestaat voor het bij 
uitzonderlijke gevallen verlenen van ontheffing. 
In die zin is het niet uitgesloten dat in de ko-
mende 9 jaar een zonnepark wordt ontwikkeld in 
een gemeente waar het maximum is bereikt.  
 

Geen 

05-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

De eis tot meervoudig ruimtegebruik is volgens in-
diener vaag en niet onderbouwd. Indiener meent 
dat met deze eis bewust een situatie wordt nage-
streefd waarmee naar willekeur plannen kunnen 
worden tegengewerkt. 

Alhoewel geen situatie van willekeur wordt nage-
streefd, bestaat wel aanleiding om de regelge-
ving op dit punt aan te passen. Verwezen wordt 
naar de deelreactie bij 01-3 en het algemeen 
deel van deze nota van antwoord (hoofdstuk 3). 

De regels en 
de toelichting 
worden aan-
gepast. 
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06 Powerfield 06-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indiener wijst op een onjuiste verwijzing in de 
ontwerptekst. De bijlage wordt ten onrechte niet 
genummerd. Gesproken wordt van ‘bijlage #’.  
 
Ook verzoekt indiener om het verlengen van de 
termijn als opgenomen in artikel 2.24, tweede 
lid, sub g, van de omgevingsverordening van 25 
jaar naar 30 jaar.  

Inderdaad gaat het hier om een onjuiste verwij-
zing. Deze verwijzing wordt gecorrigeerd in de 
definitieve versie. 
 
Voor het verlengen van de termijn wordt verwe-
zen naar de beantwoording bij deelreactie 02-2 
(onderaan). 

De regels 
worden aan-
gepast. 

06-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

Indiener vraagt zich af of de voorwaarden van 
artikel 2.24a cumulatief zijn. Meer specifiek 
vraagt indiener zich af of met het voldoen aan 
een combinatie van functies als bedoeld in arti-
kel 2.24, lid 2  tevens wordt voldaan aan de eis 
tot meervoudig ruimtegebruik als bedoeld in ar-
tikel 2.24a. 

De ontheffing wordt naar zijn aard alleen toege-
past wanneer sprake is van een uitzonderlijke si-
tuatie waarmee geen rekening is gehouden. Dit 
vloeit voort uit de wettelijke grondslag van de 
ontheffing als opgenomen in artikel 4.1a, eerste 
lid, van de Wet ruimtelijke ordening (zie ook 
hoofdstuk 3 van deze nota). Uit de rechtspraak 
vloeit voort dat bij verordening niet meer ruimte 
kan worden gegeven voor het verlenen van ont-
heffing, dan is toegestaan op grond van dit arti-
kel. Het onderscheid tussen de eisen in artikel 
2.24 en 2.24a op het vlak van meervoudig ruim-
tegebruik is wat dat betreft onvoldoende duide-
lijk. De door indiener gestelde vraag moet 
daarom ontkennend worden beantwoord. Wel 
geeft de vraag aanleiding tot een wijziging in de 
omgevingsverordening. Hiertoe wordt ook verwe-
zen wordt naar de deelreactie bij 01-3. 
 
De voorwaarden van de ontheffing zijn wel cu-
mulatief bedoeld. Het is dus niet zo dat het vol-
doende is om aan één van de voorwaarden te 
voldoen. Het gaat om alle voorwaarden.  

De regels en 
de toelichting 
worden aan-
gepast. 

06-3 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

Indiener vraagt naar de interpretatie van ‘meer-
voudig ruimtegebruik’ bij een tweetal voorbeel-
den: 

In algemene zin kan niet vooraf worden aange-
geven wanneer wel of niet aan een voorwaarde 
wordt voldaan. Ook kan niet in algemene zin 

Geen 
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- Indiener veronderstelt dat waterberging 
onder zonnepanelen kan worden gezien 
als dubbel ruimtegebruik, en 

- Indiener vraagt zich af of veenoxidatie 
en peilbeheer ook kunnen worden gezien 
als meervoudig ruimtegebruik.  

 
 

worden aangegeven wanneer een ontheffing wel 
of niet wordt verleend. Dit komt neer op een be-
oordeling van het plan tegen de achtergrond van 
de ruimtelijke situatie en gebiedsopgaven die ter 
plaatse spelen. Zie hiervoor ook de deelreactie 
bij 06-2 en hoofdstuk 3 van deze nota.  

07 Rijksvast-
goedbedrijf 

07-1 Artikel 2.20 
Functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

Het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat artikel 
2.20 wordt ingevoegd naar aanleiding van de 
wijziging van het Besluit omgevingsrecht, waar-
mee de mogelijkheid om een functiewijziging 
van recreatie naar wonen kan worden toege-
staan met gebruikmaking van de zogeheten 
kruimellijst.  
Het Rijksvastgoedbedrijf adviseert een algemene 
uitzonderingsbepaling toe te voegen voor geval-
len, waarbij niet aan de voorkeurswaarde van 50 
dB(A) wordt voldaan. Daaraan zou kunnen wor-
den toegevoegd dat, overeenkomstig de richtlijn 
uit de Brochure Handleiding Bedrijven en Milieu-
zonering van de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten in situaties gelegen binnen 1500 meter 
vanaf de grens van militaire oefen en schietter-
reinen advies van het Ministerie van Defensie in-
gewonnen dient te worden voordat een besluit 
tot functiewijziging van verblijfsrecreatie naar 
wonen wordt genomen.   

De huidige ontwikkelingen rondom de aanpassing 
van het Besluit omgevingsrecht voor ‘het verrui-
men van de mogelijkheden van omgevingsver-
gunning voor de bewoning van recreatiewonin-
gen’ spelen geen rol in de vaststelling van deze 
regels. De voorgestelde wijziging betreft slechts 
een toevoeging aan het reeds bestaande artikel 
2.20. Dit blijkt ook uit de begripsomschrijving 
van ‘ruimtelijk plan’ als opgenomen in de Provin-
ciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Hier-
uit volgt dat de regels van de Provinciale Omge-
vingsverordening niet van toepassing zijn op het 
verlenen van een omgevingsvergunning op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, sub, onder 2, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De 
vergunning die kan worden verleend op basis van 
de kruimellijst, valt daarmee niet onder het toe-
passingsbereik van deze verordening.   
  

Met dit artikel 2.20 beogen we om maatwerk op 
parkniveau te kunnen bieden, mits er sprake is 
van een goed transformatieplan. Algemene uit-
zonderingsbepalingen voor individuele recreatie-
woningen passen niet bij het doel van dit artikel.  
  

Geen 
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We hebben er alle vertrouwen in dat de Drentse 
gemeenten advies inwinnen van het Ministerie 
van Defensie indien er sprake is van ontwikkelin-
gen binnen de contouren van 1500 meter vanaf 
de grens van militaire oefen en schietterrei-
nen. Uw zienswijze geeft daarom geen aanleiding 
tot aanpassing van artikel 2.20.  
 

08 Indiener 8 08-1 Titel 2.1 Com-
missie Leef-
omgeving 

Indiener geeft aan dat artikel 2.1 slechts ruimte-
lijke ordening en milieu noemt, terwijl de taak 
van deze commissie alle omgevingsaspecten zou 
omvatten. Hierbij horen ook taken met betrek-
king tot natuur, water, mobiliteit, wegen, bodem 
en gebieden. Ook stelt indiener dat de procedure 
omtrent voordracht, benoeming en verlenging 
naar buiten toe niet transparant is. Voorts pleit 
indiener voor een meer open bestuurscultuur.  

Zoals opgemerkt in de toelichting bij de ontwerp-
wijziging (onderdeel B) is het voornemen om de 
Commissie Leefomgeving met een separate ver-
ordening te reguleren.  
 

Geen 

08-2 Grondwater-
beschermings-
gebied en Na-
tionaal Park 
Drentsche Aa 

Indiener wijst op het grote aantal verspreid 
staande artikelen dat van toepassing is op het 
grondwaterbeschermingsgebied en het Nationaal 
Park Drentsche Aa. Indiener pleit voor meer on-
derlinge verbanden tussen de artikelen 2.34, 
2.27 en 2.28 alsmede artikel 6.1, 6.3 en 6.16 
tot en met 6.18 van de Omgevingsverordening. 
 
Voorts zijn er nieuwe kapitaalintensieve functies 
in gebieden waarin dit volgens de Omgevings-
verordening niet is toegestaan. Indiener vraagt 
zich af of toezicht, vergunningverlening en hand-
having hier aan de orde zijn. Indiener verzoekt 
daarbij om de teelt van lelies en bollen in het 
Nationale Park voor esdorpen en beekdalen in 
het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche 

Indiener geeft zijn visie met name over regelge-
ving die met deze omgevingsverordening niet 
wordt gewijzigd. Daarom kan deze zienswijze 
niet leiden tot het wijzigen van de regels of toe-
lichting. Ondanks dit feit bestaat er wel aanlei-
ding om in deze nota van antwoord een reactie 
te geven op de ingediende zienswijze.  
 
In zijn algemeenheid wordt de stelling van indie-
ner gedeeld dat de regelgeving omtrent grond-
waterbescherming in de momenteel vigerende 
provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 
complex is. In de ontwerp Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2022 die in het kader van de Om-
gevingswet is voorbereid, zijn hiertoe verduidelij-
kingen aangebracht. Deze ontwerp omgevings-
verordening heeft tevens ter inzage gelegen. Zo 

Geen 
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Aa te verbieden en te saneren door verduidelij-
king van de nieuwe Omgevingsverordening.  

heeft grondwaterbescherming zijn eigen hoofd-
stuk in die verordening. Bovendien worden regels 
rechtstreeks gekoppeld aan werkingsgebieden 
waardoor duidelijk is waar een specifieke regel 
precies geldt. Deze verduidelijking vergroot de 
handhaafbaarheid.  
 
Via artikel 2.34 van de momenteel vigerende 
Omgevingsverordening worden regels gesteld 
aan ruimtelijke plannen wat betreft kapitaalin-
tensieve functies. Dit is regelgeving die wordt 
uitgewerkt in een gemeentelijk bestemmings-
plan. Na uitwerking is het college van B en W dat 
het betreft bevoegd om handhavend op te tre-
den. Momenteel wordt geen aanleiding gezien 
deze regelgeving te wijzigen of te reguleren met 
rechtstreeks tot de burger doorwerkende bepa-
lingen. 
 

08-3 Ruimte-voor-
ruimte rege-
ling 

Indiener stelt voor om de ruimte-voor-ruimte re-
geling in die zin uit te breiden dat drie of vier 
landschapswoningen mogelijk kunnen worden 
gemaakt, indien 5000 m² aan bestaande agrari-
sche bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd. 

Het artikel ruimte-voor-ruimte wordt niet gewij-
zigd met deze ontwerpwijziging. Deze zienswijze 
kan daarom niet leiden tot wijziging van de on-
derhavige omgevingsverordening. Het artikel 
omtrent ruimte-voor-ruimte is wel onderdeel van 
de Omgevingsverordening Drenthe 2022 die te-
gelijkertijd ter inzage heeft gelegen. De ziens-
wijze van indiener wordt hierbij betrokken. Deze 
wordt echter later vastgesteld in verband met 
het uitstel van de Omgevingswet. Zie ook hoofd-
stuk 2 van deze nota. 

Geen.  

08-4 Artikel 6.19 Indiener geeft aan dat artikel 6.19 moeilijk te 
begrijpen is, en vraagt zich af wat de functie is 
van dit artikel.  

Het artikel waar indiener naar refereert maakt 
geen onderdeel uit van de voorliggende wijziging 
van de omgevingsverordening. Deze zienswijze 

Geen 
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kan daarom niet leiden tot wijziging van de on-
derhavige omgevingsverordening. 
 
Het artikel waarop indiener doelt, heeft betrek-
king op gebieden die op grond van artikel 1.2, 
vijfde lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewe-
zen. Van deze aanwijzingsmogelijkheid is tot op 
heden geen gebruik gemaakt. Gelet hierop heeft 
het artikel nog geen functie. Onder de Omge-
vingswet keert dit artikel niet terug in de Omge-
vingsverordening Drenthe 2022. 

08-5 Beleidskaarten Indiener doet diverse voorstellen voor het aan-
passen van beleidskaarten als opgenomen in de 
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
2018. Meer specifiek betreft het beleidskaart A, 
D1 en D7. 

De kaarten waar indiener naar refereert maken 
geen onderdeel uit van de voorliggende wijziging 
van de omgevingsverordening. Deze zienswijze 
kan daarom niet leiden tot wijziging van de on-
derhavige omgevingsverordening. 
 
De beleidskaarten keren onder de Omgevingswet 
niet terug. In plaats daarvan wordt gewerkt met 
zogeheten ‘werkingsgebieden’. Deze werkingsge-
bieden maken onderdeel uit van de Omgevings-
verordening Drenthe 2022 die tevens als ontwerp 
ter inzage heeft gelegen. Voorliggende zienswijze 
wordt behandeld in de nota van antwoord die bij 
deze verordening hoort.  
 

Geen 

09 LTO Noord 09-1 Wet ammo-
niak en vee-
houderij 

LTO Noord verzoekt de provincie Drenthe (net 
als de provincies Noord-Brabant en Gelderland) 
de aanwijzing van voor verzuring gevoelige ge-
bieden (Wav-kaarten) te laten vervallen omdat 
de Wet natuurbescherming voldoende bescher-
ming biedt tegen ammoniakemissie, zowel voor 
verzuring gevoelige gebieden die onderdeel zijn 
van Natura 2000 als voor verzuring gevoelige 

De onderhavige omgevingsverordening voegt de 
provinciale kaart waarmee gebieden worden aan-
gewezen op grond van de Wet ammoniak en vee-
houderij niet in de omgevingsverordening. Dit 
gebeurt wel in de Omgevingsverordening Dren-
the 2022. Bij de behandeling van die verordening 
wordt de zienswijze van het LTO Noord betrok-
ken in de nota van antwoord. Voor nu leidt de 

Geen 
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natuurgebieden buiten de Natura 2000-gebie-
den. 

zienswijze niet tot aanpassing van de onderha-
vige omgevingsverordening. 

10 Gemeente 
Midden-
Drenthe 

10-1 Artikel 2.20 
Functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

De gemeente Midden-Drenthe kan zich niet vin-
den in artikel 2.20 lid 1 sub d waarin stacaravans 
uitgesloten worden van transformatie tenzij de 
functiewijziging van de stacaravan gepaard gaat 
met een ruimtelijke verbetering. De gemeente is 
hierbij van mening dat er nu ook stacaravans zijn 
met een hoge ruimtelijke kwaliteit die door deze 
extra bepaling onterecht niet meer in aanmerking 
komen voor transformatie. Wanneer er wel of niet 
sprake is van een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit is lastig te toetsen. De gemeente pleit er 
dan ook voor om lid 1 sub d niet toe te voegen. 
Met de toets aan het Bouwbesluit en Woonplan 
(lid e) en de voorwaarde dat de ruimtelijke meer-
waarde onderbouwd dient te worden (lid f) wordt 
de ruimtelijke kwaliteit voldoende geborgd. 

Met de gemeente Midden-Drenthe zijn wij van 
mening dat niet elke stacaravan in ‘slechte’ staat 
verkeert. Die constatering doet echter niet af aan 
het feit dat een stacaravan een andere ruimte-
lijke uitstraling met zich meebrengt dan een re-
guliere recreatiewoning. De gemeente Midden-
Drenthe lijkt dit te onderschrijven door in het ei-
gen bestemmingsplan buitengebied ook afzon-
derlijke regels en begripsomschrijvingen op te 
nemen. Zo omschrijft dit bestemmingsplan een 
‘recreatiewoning’ als: “een permanent aanwezig 
gebouw, geen woonkeet, (sta)chalet, stacaravan, 
tenthuisje, trekkershut en geen caravan of ander 
bouwsel op wielen zijnde (…)”. Het normatieve 
element dat de gemeente Midden-Drenthe lijkt te 
lezen in de nieuwe regel wordt daarom niet her-
kend. Eerder moet de bepaling worden gezien als 
maatwerkbepaling die recht doet aan het speci-
fieke ruimtelijke karakter van stacaravans. Met 
specifiek wordt niet negatief bedoeld. Tot slot 
wijzen wij erop dat een ruimtelijk onderscheid 
tussen een recreatiewoning en een stacaravan 
gebruikelijk is in de praktijk.  
 
De bouwtechnische voorschriften (Bouwbesluit) 
ondervangen enkel de bewoonbaarheid en niet 
de ruimtelijke uitstraling van stacaravans of ver-
gelijkbare bouwwerken. Lid 1, sub d biedt aan 
Gedeputeerde Staten daarom de grondslag om 
de uiterlijke verschijningsvorm en de randvoor-
waarden voor inpassing, omvang, inhoud en 

Geen 
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uiterlijk van de woning van stacaravans te be-
trekken in de belangenafweging bij transforma-
tie.   
 
We leveren maatwerk op parkniveau waarbij een 
goed transformatieplan de basis is. We zijn van 
mening dat lid 1, sub d ruimte biedt voor maat-
werk. Een functiewijziging is immers mogelijk in-
dien deze gepaard gaat met een verbetering van 
de uiterlijke verschijningsvorm.  

10-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Midden Drenthe geeft in haar 
zienswijze aan dat zij in de Duurzaamheidsvisie 
onderscheid heeft gemaakt tussen kleine lokale 
initiatieven (maximaal 2,5 hectare) en grotere 
initiatieven. Voor parken groter dan 2,5 hectare 
is de gemeente enthousiast over de in de gewij-
zigde omgevingsverordening opgenomen be-
schermende regels. Wel vraagt de gemeente 
zich af hoe getoetst moet worden of er niet bin-
nen bestaand stedelijk gebied aan de behoefte 
voor zonne-energie voldaan kan worden. De ge-
meente stelt voor om dit bij de gemeente te la-
ten, omdat zij het beste op de hoogte zijn van 
de lokale situatie en lokale belangen.  
 
Tevens is de gemeente van mening dat de be-
schikbare netcapaciteit en de afstand tot be-
schikbare aansluitingspunten niet leidend moet 
zijn. Het landschap  moet het toetsingscriterium 
voor de locatiekeuze zijn en niet de techniek. 
Deze locatiekeuze dient bij de gemeente en 
daarmee bij de inwoners te liggen. 
 

Voor zover de gemeente Midden-Drenthe met 
haar zienswijze heeft willen wijzen op de rolver-
deling tussen provincie en gemeente, de beschik-
bare netcapaciteit en de mogelijkheden tot maat-
werk bij kleine parken wordt verwezen naar de 
deelreactie bij 02-1 en 02-2.  
 
Wat betreft de toets of ruimte is binnen bestaand 
stedelijk gebied, kunnen vergelijkingen worden 
getroffen met de ladder voor duurzame verstede-
lijking. Uit de onderbouwing moet blijken hoeveel 
ruimte er binnen bestaand stedelijk gebied be-
schikbaar is en hoe dit zich verhoudt met de be-
hoefte waarin het plan voorziet.  
 
Tot slot klopt de veronderstelling van de ge-
meente Midden-Drenthe dat de nieuwe regels 
geen betrekking hebben op de mogelijkheden die 
staan opgenomen in een al vastgesteld facetplan. 
Desondanks wil dat niet zeggen dat de regels in 
de omgevingsverordening geen consequenties 
hebben. Voor de vraag of het maximum wordt 
overschreden is van belang dat wordt uitgegaan 
van absolute getallen. Hierbij is doorslaggevend 

Geen 
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De gemeente constateert verder dat de maxi-
male oppervlakte voor kleine zonneparken (140 
m2) kleiner is dat de oppervlaktemaat in de ge-
meentelijke duurzaamheidsvisie. Die grotere op-
pervlaktemaat is opgenomen in het facetbe-
stemmingsplan ‘Kleine windmolens en Kleinscha-
lige zonneparken’. In dit facetplan is een een-
voudige regeling voor zonneparken tot 2,5 hec-
tare opgenomen. De door de provincie opge-
stelde regels zijn strenger waardoor de ge-
meente zich afvraagt of voor kleine zonne-ak-
kers de businesscase nog wel haalbaar is en of 
de duurzaamheidsdoelstellingen door dit nieuwe 
beleid wel gehaald kunnen worden.  
 
Ten slotte merkt de gemeente op dat kleine zon-
neparken door de gemeente vergund kunnen 
worden via een binnenplanse omgevingsvergun-
ning en dat daardoor de POV niet getoetst hoeft 
te worden. Helaas geldt dit niet voor de gehele 
gemeente waardoor er nu twee beleidskaders 
gaan gelden. Dit vindt de gemeente onwenselijk.  
  

waar zonneparken bij recht kunnen worden ge-
plaatst. Hierbij wordt ook de plancapaciteit be-
trokken die is vastgelegd in al vastgestelde be-
stemmingsplannen. Indien de gemeente Midden-
Drenthe voornemens is te voorzien in een nieuw 
zonnepark zal moeten worden onderbouwd of 
hiervoor ontheffing benodigd is. Bij deze afwe-
ging moet worden betrokken welke plancapaciteit 
aanwezig is, waaronder ook het aangehaalde fa-
cetplan. Met andere woorden: de mogelijkheden 
in het facetplan tellen mee in de beoordeling van 
toekomstige initiatieven. De stelling van de ge-
meente Midden-Drenthe dat nu twee beleidska-
ders gelden wordt gedeeld, maar is inherent aan 
het gegeven dat er meerdere plannen worden 
vastgesteld binnen dezelfde gemeente. In die zin 
geeft de voorliggende wijziging van de omge-
vingsverordening niet de aanleiding hiervoor. 
  

11 Gemeente 
Emmen 

11-1 Artikel 2.15 
Overige agra-
rische activi-
teiten 

De gemeente Emmen heeft geconstateerd dat 
op kaart D9 het glastuinbouwgebied Erica niet 
overeenkomt met de begrenzing van het glas-
tuinbouwgebied, zoals bepaald in de structuurvi-
sie ”Erica, Glastuinbouwgebied (2013)” en de 
beheersverordening “Erica, Glastuinbouwgebied 
(2013)”. De gemeente verzoekt om de begren-
zing hierop aan te passen. 

Met de voorliggende wijziging wordt kaart D9 
niet gewijzigd. Naar het verzoek wordt gekeken 
in het kader van de procedure omtrent de Omge-
vingsverordening Drenthe 2022. Zie hiertoe ook 
hoofdstuk 2 van deze nota.  

Geen 

11-2 Artikel 2.18a 
Detailhandel 

Gezien de leegstand in het centrum van Emmen 
en de inzet en investeringen die worden gedaan 
in het voorkomen van leegstand heeft de 

Wij delen uw zorgen wat betreft de ontwikkeling 
van detailhandelsactiviteiten buiten centrumge-
bieden. In de onderbouwing van ‘doelen en 

De toelichting 
bij de 
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gemeente Emmen zorgen bij de mogelijke ont-
wikkelingen van detailhandelsactiviteiten buiten 
het centrumgebied. In de gewijzigde ontwerp 
omgevingsverordening maakt de provincie Dren-
the het vestigen van detailhandel buiten het 
centrumgebied mogelijk. Uitgezonderd zijn al-
leen detailhandel in de branchegroep dagelijkse 
goederen en de branchegroep mode en luxe. De 
gemeente verzoekt om deze beperking te verg-
roten waarmee alleen de branches: met een 
groot oppervlak voor uitstalling vanwege aard en 
omvang van volumineuze goederen in de bran-
ches doe-het-zelf, woninginrichting en tuinarti-
kelen buiten het centrumgebied worden toege-
staan. 

maatregelen in de Omgevingsverordening aan 
artikel 15 lid 3 van de Europese Diensten-richt-
lijn’ (kortweg ‘de Onderbouwing’) is de noodza-
kelijkheid en ook de evenredigheid van dergelijke 
regels toegelicht. De regels houden namelijk een 
beperking in voor de vestigingsmogelijkheden 
voor bepaalde soorten detailhandel in gebieden 
buiten de bestaande centrumgebieden (be-
staande winkelgebieden) en zijn alleen mogelijk 
indien deze voldoen aan de eisen die in artikel 15 
lid 3 van de Europese Diensten-richtlijn zijn om-
schreven.   
 
De regels voor detailhandel in artikel 2.18 (res-
pectievelijk artikel 3.20 in de Ontwerp Omge-
vingsverordening Drenthe 2022) zijn opgesteld 
om de vitaliteit en de leefbaarheid van de be-
staande centrumgebieden c.q. bestaande winkel-
gebieden maximaal te ondersteunen en te be-
schermen en om leegstand in deze gebieden te 
voorkomen. Het is een voortzetting van het hui-
dige beleid.  
 
Wel is het, zoals de gemeente Emmen terecht 
stelt, goed mogelijk dat er op lokaal niveau 
sprake is van een lokale situatie die noopt tot 
scherpere regels. De regels geven ruimte voor de 
gemeente om deze scherpere regels op te nemen 
in hun bestemmingsplannen. Deze scherpere re-
gels worden echter niet op provinciaal niveau op-
genomen, omdat de situatie in Emmen niet over-
een hoeft te komen met de situatie in andere 
Drentse gemeenten. Met de regels wordt beoogd 
enerzijds een duidelijk kader te stellen met 

omgevings-
verordening 
wordt aange-
vuld. 
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daarbinnen ruimte voor gemeenten om ruimte-
lijke keuzes af te stemmen op de lokale situatie  
 
Uw zienswijze geeft onzes inziens daarom geen 
aanleiding tot aanpassing van artikel 2.18. Wel 
voegen we naar aanleiding van uw zienswijze de 
Onderbouwing toe aan de toelichting van de on-
derhavige omgevingsverordening.   

11-3 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Emmen geeft in haar zienswijze 
aan dat in bijlage X (maximale oppervlakte 
zonne-energie per gemeente) niet de juiste op-
pervlakte voor de gemeente Emmen is be-
noemd. In plaats van 163 hectare dient dat 257 
hectare te zijn. 

Bij de vaststelling van de omgevingsverordening 
wordt uitgegaan van de ambities in de vastge-
stelde RES. Hieruit valt af te leiden dat moet 
worden uitgegaan van 253 hectare voor de ge-
meente Emmen. De omgevingsverordening wordt 
op dit punt aangepast om overeen te komen met 
de ambities uit de RES.  

De bijlage bij 
de regels 
wordt aange-
past 

11-4 Artikel 2.20 
Functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

De gemeente Emmen merkt op dat in artikel 
3.23 (en dus ook artikel 2.21 van de voorlig-
gende omgevingsverordening) met de bijbeho-
rende uitleg van het begrip vakantiepark in arti-
kel 1.1 niets wordt geregeld ten aanzien van 
campings. Wij vragen ons af of het artikel daar-
mee volledig is. 

Met artikel 2.21 beogen we levensvatbare langja-
rige exploitatie van bedrijven in de verblijfsrecre-
atiesector te borgen. Daarmee willen we de mo-
gelijkheden voor oneigenlijk gebruik, zoals per-
manente bewoning, voorkomen. Onder de ver-
blijfsrecreatiesector vallen onder andere vakan-
tieparken, campings, groepsaccommodaties en 
hotels. Naar aanleiding van uw zienswijze passen 
we artikel 2.21 aan.   

De regels en 
toelichting 
worden aan-
gepast. 

12 Gemeente 
De Wolden 

12-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeenten De Wolden en de gemeente Hoo-
geveen hebben een gezamenlijke zienswijze inge-
diend. 

Zie voor de beantwoording nr. 17 Geen 

13 Gemeente 
Aa en 
Hunze 

13-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Aa en Hunze verwijst in haar ziens-
wijze naar een eerdere brief waarin de gemeente 
aandringt op het loslaten van het kwantitatieve 
plafond voor zonne-akkers dan wel deze te base-
ren op een waarde die vergelijkbaar is met de an-
dere gemeenten. Desondanks constateert de 

Voor zover de gemeente Aa en hunze van me-
ning is dat het opgenomen maximum niet wense-
lijk en beperkend is, wordt verwezen naar deel-
reactie 02-1 en 02-2.  
 
In haar zienswijze stelt de gemeente Aa en 
Hunze voor om een ontheffingsbevoegdheid op 

De bijlage bij 
de regels 
wordt aange-
past 
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gemeente dat het plaatsen van zonnevelden wel 
is gemaximeerd op 24 hectare. Ondanks dat de 
gemeente de motieven hiertoe met de provincie 
deelt, kan de gemeente zich niet vinden in het 
middel van maximeren. De gemeente heeft zelf 
beleid opgesteld voor het realiseren van klein-
schalige zonne-akkers tot een oppervlakte van 10 
hectare. Graag zouden ze dit beleid blijven hante-
ren. Het beleid van de provincie wordt als te 
streng beschouwd.  
 
De gemeente verzoekt om eerst binnen het traject 
van de RES Drenthe te gaan sturen op kwalita-
tieve criteria en het effect van dat beleid te beoor-
delen voordat het voorgestelde beleid van de pro-
vincie lokaal beleid overruled. Eventueel zou ook 
een ontheffing in het provinciale beleid toege-
voegd kunnen worden die het mogelijk maakt om 
meer dan het gestelde maximale oppervlakte aan 
zonne-akkers mogelijk te maken wanneer sprake 
is van voldoende draagvlak.  
 
Hoewel de gemeente de voorkeur voor zon op 
dak boven zon op land deelt is de gemeente van 
mening dat deze voorkeur geen argument is om 
zonne-akkers in maximale omvang te bekaderen.  
 
Ten slotte geeft de gemeente aan dat dat in bij-
lage X de maximale oppervlaktes voor zonnepar-
ken uit de concept-RES zijn overgenomen. Ver-
zocht wordt om de oppervlakten uit de RES 1.0 op 
te nemen. Dit is voor Aa en Hunze 64 hectare in 

te nemen die kan worden toegepast wanneer 
sprake is van voldoende draagvlak. Alhoewel wij 
deze wens kunnen volgen, zijn wij van mening 
dat het huidige wettelijke kader hiertoe geen mo-
gelijkheden geeft. Zie hiertoe ook hoofdstuk 3 
van deze nota.  
 
Het verzoek van de gemeente Aa en Hunze om 
uit te gaan van de definitieve RES-ambitie wordt 
overgenomen. De omgevingsverordening wordt 
hierop aangepast.  
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plaats van de 24 hectare die nu nog in bijlage X is 
benoemd 
 

13-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

De gemeente geeft aan dat in artikel 2.24a lid 2 
verwezen wordt naar het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid. De gemeente is van mening dat dit het ge-
meentelijk duurzaamheids- of participatiebeleid 
dient te zijn. 

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1 van deze 
nota.  

Geen 

14 Gemeente 
Noorden-
veld 

14-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Noordenveld geeft in haar ziens-
wijze aan dat de in de omgevingsverordening op-
genomen maximale oppervlakte voor zonnepar-
ken te belemmerend vindt. Van belang is een zon-
nepark voldoet aan de kwalitatieve uitgangspun-
ten. Deze deelt de gemeente met de provincie. 
Deze uitgangspunten zijn voor de gemeente lei-
dend. Een maximale omvang past daarbij niet in 
de duurzaamheidsambitie van de gemeente Noor-
denveld.  

Verwezen wordt naar de deelreactie bij 02-1 en 
02-2.  

Geen 

15 Gemeente 
Westerveld 

15-1 Wonen, Kolo-
niën van Wel-
dadigheid en 
begrenzing 
bestaand ste-
delijk gebied 

De gemeente Westerveld geeft, kort samengevat, 
weer zich niet te kunnen vinden in de artikelen 
omtrent de koloniën van weldadigheid en wonen. 
Daarnaast ziet de gemeente Westerveld de bre-
grenzing van het bestaand stedelijk gebied graag 
aangepast worden. 

Met de voorliggende wijziging worden de door de 
gemeente aangevoerde onderdelen niet gewij-
zigd. Naar deze zienswijze wordt gekeken in het 
kader van de procedure omtrent de Omgevings-
verordening Drenthe 2022. Zie hiertoe ook 
hoofdstuk 2 van deze nota. 

Geen 

16 Gemeente 
Tynaarlo 

16-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Tynaarlo deelt het belang om goed 
oog te hebben voor de landschappelijke kwalitei-
ten in onze provincie. Echter heeft de gemeente 
zorgen over de wijze waarop dit in de nieuwe be-
regels is opgenomen.  
 
Ten eerste past de maximering in oppervlakte 
voor zonneparken niet in het gemeentelijk 

De gemeente Tynaarlo heeft een ambitie opgege-
ven voor de RES. Deze ambitie wordt overgeno-
men in deze omgevingsverordening en wordt in 
zoverre niet belemmerd. Het verzoek van de ge-
meente Tynaarlo om uit te gaan van de defini-
tieve RES-ambitie wordt overgenomen. De om-
gevingsverordening wordt hierop aangepast. 
Voor het overige wordt verwezen naar deelreac-
tie 02-1 en 02-2.  

De bijlage bij 
de regels 
wordt aange-
past 
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duurzaamheidsbeleid. In dit beleid is sprake van 
flexibiliteit in de vorm van een bandbreedte voor 
de opwerk van hernieuwbare energie. In de pro-
vinciale beleidsregels is nu geen sprake van een 
dergelijke bandbreedte. Hierdoor wordt het invul-
len van de door de gemeente gewenste flexibele 
ambitie beperkt.  
 
Ten tweede is in bijlage X de maximale oppervlak-
tes voor zonneparken uit de concept-RES zijn 
overgenomen. Verzocht wordt om de oppervlak-
ten uit de RES 1.0 op te nemen. Dit is voor de ge-
meente Tynaarlo 101 hectare in plaats van de 98 
hectare die nu nog in bijlage X is benoemd. 

 
Het verzoek van de gemeente Tynaarlo om uit te 
gaan van de definitieve RES-ambitie wordt over-
genomen. De omgevingsverordening wordt 
hierop aangepast. 

17 Gemeente 
Hoogeveen 

17-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente benoemt in haar zienswijze een 
aantal suggesties voor beteringen en wijziging: 

- De gemeente stelt voor om beter toe te 
lichten waarop de maatvoering van 140 
m2 is gebaseerd 

- De gemeente ziet geen verschil tussen 
artikel 2.24 lid 2 onder b en artikel 2.24a 
lid 1 onder a. 

- Voorgesteld wordt om artikel 2.24 lid 2 
sub 2 te laten vervallen. Niet de techniek 
maar het landschap moet het criterium 
zijn voor de locatiekeuze. De locatiekeuze 
is een verantwoordelijkheid voor de lokale 
overheid die met inwoners nadere kaders 
hiervoor vormgeeft.  

- De gemeente is van mening dat artikel 
2.24 lid f (participatieverslag) een overbo-
dige bepalingen is. Dit is iets wat de 

Onderstaand wordt puntsgewijs ingegaan op de 
door de gemeente aangedragen suggesties. 

- De oppervlakte van 140 m² staat gelijk 
aan 15 kWp. Pas wanneer een zonne-ak-
ker meer dan 15 kWp opwekt, telt deze 
mee in de RES. Om die reden wordt hier-
mee een koppeling gemaakt. In de toe-
lichting wordt dit nader verduidelijkt. 

- Verwezen wordt naar de beantwoording 
bij deelreactie 01-2 en hoofdstuk 3 van 
deze nota. 

- Verwezen wordt naar deelreactie 02-1 en 
02-2. 

- Net als de gemeente, hecht de provincie 
aan gedragen besluitvorming. Met de 
handreiking wil de provincie voorzien in 
een kader dat door alle gemeenten kan 
worden gebruikt.  

De toelichting 
bij de omge-
vingsverorde-
ning wordt 
gewijzigd. 
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gemeente standaard eist bij een aanvraag 
om omgevingsvergunning 

- De gemeente pleit om de ontheffingsmo-
gelijkheid voor kleinschalige zonneparken 
voor lokale initiatieven (artikel 2.24a lid 2) 
ter verruimen tot 5,0 hectare. 

- De gemeente heeft geconstateerd dat in 
de toelichting nog verwezen wordt naar 
de ambities uit de concept RES.  

- De gemeente stelt voor om in de POV de 
mogelijkheid voor zonneparken op rest-
gronden, zoals taluds of in de vorm van 
een zonneroute open te houden 

- Bij een oppervlakte van 5 hectare kan 
niet meer worden gesproken van een 
kleinschalig zonnepark. Om die reden 
wordt deze suggestie niet overgenomen.  

- Bij het moment van ter inzage leggen 
van de ontwerpverordening was nog 
sprake van een concept-RES. Waar nodig 
wordt de omgevingsverordening op dit 
punt geactualiseerd.  

- Wanneer sprake is van een uitzonderlijk 
plan, bijvoorbeeld door zijn locatie, waar-
bij het provinciale belang niet opweegt 
tegen het belang bij ontwikkeling van 
een concreet plan is er een mogelijkheid 
tot het verlenen van ontheffing. Het is 
niet uitgesloten dat in het door de ge-
meente Hoogeveen gegeven voorbeeld 
een ontheffing kan worden verleend. Een 
categoriale uitzondering lijkt in dit sta-
dium echter voorbarig, nu een en ander 
in grote mate afhangt van de specifieke 
omstandigheden van het geval.  

18 Holland So-
lar 

18-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Holland Solar is van mening dat het opnemen van 
een maximum niet overeenkomt met de uitgangs-
punten van de RES Drenthe. Holland Solar bena-
drukt de belemmerende werking van een dergelijk 
maximum en geeft hierbij aan dat ook de verbe-
terde efficiëntie van zonnepanelen op zichzelf een 
maximum niet rechtvaardigt. Daarnaast zou het 
instellen van een maximum de mogelijkheid tot 
maatwerk in de weg staan. Ook geeft Holland So-
lar aan dat kansen voor de verbetering van biodi-
versiteit vragen om grote zonneparken. Het 

Verwezen wordt naar de beantwoording bij deel-
reacties 01-2 en 02-2. 

Geen 
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stellen van een maximum aan hectares zonne-
park zou dus kunnen leiden tot minder verbetering 
van de biodiversiteit dan mogelijk is, of minder op-
gewekte groene elektriciteit. Holland Solar pleit er 
dan ook voor om het stellen van maxima aan op-
pervlaktes per gemeente niet in het Wijzigingsbe-
sluit op te nemen. 
 
Holland Solar geeft daarnaast aan dat meervou-
dig ruimtegebruik in de weg kan staan aan de ont-
wikkeling van parken waar wel veel draagvlak 
voor bestaat. 

  18-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

Het is volgens Holland Solar niet zo dat het stellen 
van de voorwaarde tot het stimuleren van een 
evenwichtige verhouding tussen zon op dak en 
land ertoe zal leiden dat de verhouding tussen 
zon op dak en zonneparken verandert. Daarom 
zal het stellen van deze voorwaarde de snelheid 
van de energietransitie volgens Holland Solar al-
leen maar doen afnemen, zonder dat daar de be-
oogde groei van draagvlak tegenover staat. 
 
Ook bij de ontheffing maakt Holland Solar daar-
naast het punt dat meervoudig ruimtegebruik in de 
weg kan staan aan de ontwikkeling van parken 
waar wel veel draagvlak voor bestaat. 

Verwezen wordt naar de beantwoording bij deel-
reactie 06-2.  
 
 

Geen 
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