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onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de statencom-
missie OGB van 2 december 2020 inzake de brief aan de minister van BZK over de
Drentse zorgpunten met betrekking tot de NOVI

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 2 december 2020 hebben wij
toegezegd de antwoordbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK) over de Drentse zorgpunten met betrekking tot de NOVI naar u

toe te zenden zodra wij deze hebben ontvangen.
Op 13 januari 2021 hebben wij de brief van de minister ontvangen die u bij-
gevoegd aantreft.

De minister heeft onze stelling dat de discussiekaarten uit de NOVI "uitdrukkelijk
niet zijn bedoeld als nationaal streef- of eindbeeld" onderschreven. Verder
schrijft zij dat in de locatiekeuzes voor energieopwekking de RES Drenthe leidend
is.

De minister geeft aan dat Emmen niet is opgenomen op de kaart van het stede-
lijk Netwerk, met name vanwege de verbinding met het Nationale oV-Netwerk.
Uiteraard heeft Emmen wel een belangrijke stedelijke functie voor de regio Zuid-
oost Drenthe en ook voor het Noorden als één van de vier grotere noordelijke
steden.
Verder schrijft zij dat in het kader van de omgevingsagenda Noord afgesproken
is de positie van het landsdeel Noord in het SNN nader te bekijken. Mocht dat lei-
den tot nieuwe inzichten over het SNN, bijvoorbeeld de positie van Emmen, dan
is zij uiteraard bereid dit aan te passen in de NOVI (conform de NOV|-cyclus).

Momenteel werken wij gezamenlijk met de drie provincies, de vier noordelijke
steden en het Rijk aan de inhoud voor de Omgevingsagenda Noord. De positie
van Emmen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.



Tijdens het volgende BO Leefomgeving met de minister (naar verwachting in het
voorjaar) staat de stand van zaken Omgevingsagenda Noord op de agenda. Zoals
gebruikelijk wordt u geïnformeerd over de BO Leefomgeving.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Brief van de minister van BZK

mb/coll.
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Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Geacht college,

HartelÍjk dank voor uw brief van 10 november aangaande de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI). U adresseert een aantal zorgpunten die ik graag, voor
zover mogelijk, bij u wegneem.

U heeft zorgen over de werking van de discussiekaart, met name waar deze gaat
over energieproductie. Ik begrijp dat een discussiekaart kan leiden tot reactie van
andere partijen. Dat is ook juist een doel van de discussiekaart, het op gang
brengen van een gesprek. Daarbij heb ik zorg gedragen voor een verbeelding die
een zo klein als mogelijk effect heeft op bestaande gebiedsprocessen.
Bijvoorbeeld, we hebben de'stippen'op de kaart die (potenties voor) wind- en
zonneparken op land weergeven in een rasteropstelling verbeeld. Dat er ook een
stip gelegen is in het Nationale park Drentsche Aa en Natura 2000-gebied
Dwingelderveld is een gevolg van die rasterstructuur. Hier ligt geen plan voor
energieopwek in deze gebieden aan ten grondslag.

Uw stelling dat de discussiekaart "uitdrukkelijk niet zijn bedoeld als nationaal
streef- of eindbeeld" kan ik onderschrijven. In de afspraken in het Klimaatakkoord
over de Regionale Energiestrategieën is niets veranderd. De RES'en werken
momenteel aan een ruimtelijke vertaling van de energietransitie. In de
locatiekeuze is uw RES Drenthe leidend.

Daarnaast heeft u een zorgpunt over hoe Emmen gepositioneerd is binnen het
'Stedelijk Netwerk Nederland' (SNN). Het SNN benadrukt juist de polycentrische
netwerkstructuur van stedelijke en landelijke regio's in heel Nederland. De kern is
het brede midden (grofweg de Randstad, Amersfoort, Zwolle, Arnhem-Nijmegen
en de Brabantse stedenrij), maar met uitlopers naar bijvoorbeeld Groningen,
Leeuwarden en Maastricht. Emmen is niet opgenomen in de kaart van het
Stedelijk Netwerk, met name vanwege de verbinding met het Nationale OV-
Netwerk. Uiteraard heeft Emmen wel een belangrijk stedelijke functie voor de
regio Zuid Oost Drenthe en ook voor het Noorden als één van de vier grotere
noordelijke steden.
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Samen met u werken we aan de Omgevingsagenda Noord. Hiermee geven we
uitvoering aan de NoVI. In de omgevingsagenda Noord hebben we afgesproken
de positie van landsdeel noord in het SNN nader te bekijken. Mocht dat leiden tot
nieuwe inzichten over het SNN, bijvoorbeeld de positie van Emmen, dan ben ik
uiteraard bereid dit aan te passen in de NOVI (conform de NOVl-cyclus).

Hoogachten

De minister n Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

drs. K.H

Directie Ruimtelijkê
Ordening
Ministerie van Binnenlandse
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