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Beste leden van de statencommissie OGB,
Zoals toegezegd naar aanleiding van de LIS van 15 juni jl. (lange termijn toezeggingen nr.
7: Afhandeling brief stikstof claim) hierbij ter informatie de antwoordbrief aan Damen
Legal van 5 juli 2022.
Met vriendelijke groet,
Henk Jumelet

Met vriendelijke groet,

Henk Jumelet
Gedeputeerde

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.
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Geachte mevrouw Damen,


ln uw brief van 17 mei2022, door ons ontvangen op 17 mei 2022, hebt u een vezoek
om informatie ingediend. Wij geven hieronder eerst een korte algemene schets van
het proces en gaan daarna in op de door u gestelde vragen.


Schets van het proces
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) kent een formele stap en dat is
het vaststellen van het gebiedsplan voor Drenthe. Het gebiedsplan moet uiterlijk op
1 iuli 2023 ingediend zijn bij het Rijk. De bevoegdheid om dit plan vast te stellen ligt bij
ons. Het Rijk zal vervolgens míddelen voor de uitvoering van het gebiedsplan vaststel-
len. Provinciale Staten (PS) zal aansluitend een besluit nemen over de daadwerkelijke
uitvoering van het gebiedsplan. Dit zal voor zover wij dit nu kunnen ovezien eind
2023 of begin 2024 aan de orde zijn.


Vragen en antwoorden
1) Welke besluiten zijn wijvoornemens te nemen?
Zoals hierboven geschetst is het vaststellen van het gebiedsplan een besluit dat wij
zullen nemen. Het is mogelijk dat op basis van het gebiedsplan voorstellen aan PS
zullen worden gedaan om te komen tot aanpassing van het provinciale Omgevingsbe-
leid. ln dat geval zal na het vaststellen van het gebiedsplan de procedure voor de
actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe en zo nodig van de Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2022 worden opgestart. Beide kennen een voorbereidingsprocedure op
grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Definitieve besluit-
vorming kan in dat gevalworden venrvacht in de winter van2O2312024.
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Daarnaast starten wij met het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie
voor Drenthe. Deze nieuwe langetermijnvisie op het ruimtelijk domein in Drenthe
willen wij in samenspraak met de Drentse samenleving tot stand laten komen. ln deze
nieuwe Omgevingsvisie zullen eventuele nieuwe inzichten voor de inrichting en het
gebruik van het landelijk gebied ook een plek krijgen. De besluitvormingsprocedure,
die openstaat voor inspraak, zal in de tweede helft van de bestuursperiode 2023-2027
plaatsvinden.


2) Wat is het procesverloop van deze besluiten?
Het proces om te komen tot een gebiedsplan is net gestart. Wij gaan hierbij in gesprek
met onze omgeving om te komen tot een invulling van de Drentse doelen (brief van de
Minister van Stikstof en Natuur, Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied,
d.d. 10 juni 2022). ln de totstandkoming van dit gebiedsplan betrekken wij diverse
stakeholders uit de verschillende sectoren: landbouw, industrie en mobiliteit. En daar-
naast waterschappen, gemeenten, en terreinbeherende organisaties. Het is niet voor-
zien dat het gebiedsplan formeel ter inzage wordt gelegd of dat inspraak hierop van
toepassing is. Wel kan PS het door ons vastgestelde gebiedsplan agenderen in haar
vergadering.


De procedure voor de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe en zo nodig van de
Omgevingsverordening Drenthe 2022worden veruvacht in de winter van202312024.


3) Wanneer veruvacht u de betreffende (ontwerp)besluiten te nemen en ter inzage te
leggen?


Het gebiedsplan zal naar verwachting in juni 2023 worden vastgesteld. Hiervoor geldt
geen ontwerpbesluit, noch een terinzagelegging.


lndien aanpassing van de huidige Omgevingsvisie Drenthe en de Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2022 noodzakelijk is, zullen de ontwerpbesluiten in de winter van
202312024 genomen worden en aansluitend ter inzage worden gelegd.


4) Op welke manier c.q. waar worden deze (ontwerp)besluiten bekendgemaakU
gepubliceerd?


Van de aanbieding van het gebiedsplan aan het Rijk zal melding worden gedaan op
de website bij de GS-besluiten. Dit zal vermoedelijk in een van de GS-vergaderingen
vlak voor 1 juli 2023 zijn.


Publicatie van de eventuele ontwerpbesluiten van aanpassing van de huidige
Omgevingsvisie Drenthe en de Omgevingsverordening Drenthe 2022 zal plaatsvinden


via onze eigen website, het provinciaal blad en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast zal de ontwerp-Omgevingsverordening worden gepubliceerd in de
Staatscourant.


5) Wanneer kan tegen welke (ontwerp)besluiten een inspraakreactie, zienswijze,
bezwaar en/of beroep worden ingediend?


Een inspraakreactie/zienswijze op de ontwerpbesluiten kan tijdens de periode van
terinzagelegging plaatsvinden. Tegen de definitieve Omgevingsvisie en Omgevings-
verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend


Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,


J. Jumelet,


team manager Landelijk Gebied


mb/coll
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Geachte mevrouw Damen,

ln uw brief van 17 mei2022, door ons ontvangen op 17 mei 2022, hebt u een vezoek
om informatie ingediend. Wij geven hieronder eerst een korte algemene schets van
het proces en gaan daarna in op de door u gestelde vragen.

Schets van het proces
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) kent een formele stap en dat is
het vaststellen van het gebiedsplan voor Drenthe. Het gebiedsplan moet uiterlijk op
1 iuli 2023 ingediend zijn bij het Rijk. De bevoegdheid om dit plan vast te stellen ligt bij
ons. Het Rijk zal vervolgens míddelen voor de uitvoering van het gebiedsplan vaststel-
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uitvoering van het gebiedsplan. Dit zal voor zover wij dit nu kunnen ovezien eind
2023 of begin 2024 aan de orde zijn.
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1) Welke besluiten zijn wijvoornemens te nemen?
Zoals hierboven geschetst is het vaststellen van het gebiedsplan een besluit dat wij
zullen nemen. Het is mogelijk dat op basis van het gebiedsplan voorstellen aan PS
zullen worden gedaan om te komen tot aanpassing van het provinciale Omgevingsbe-
leid. ln dat geval zal na het vaststellen van het gebiedsplan de procedure voor de
actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe en zo nodig van de Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2022 worden opgestart. Beide kennen een voorbereidingsprocedure op
grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Definitieve besluit-
vorming kan in dat gevalworden venrvacht in de winter van2O2312024.
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Daarnaast starten wij met het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie
voor Drenthe. Deze nieuwe langetermijnvisie op het ruimtelijk domein in Drenthe
willen wij in samenspraak met de Drentse samenleving tot stand laten komen. ln deze
nieuwe Omgevingsvisie zullen eventuele nieuwe inzichten voor de inrichting en het
gebruik van het landelijk gebied ook een plek krijgen. De besluitvormingsprocedure,
die openstaat voor inspraak, zal in de tweede helft van de bestuursperiode 2023-2027
plaatsvinden.

2) Wat is het procesverloop van deze besluiten?
Het proces om te komen tot een gebiedsplan is net gestart. Wij gaan hierbij in gesprek
met onze omgeving om te komen tot een invulling van de Drentse doelen (brief van de
Minister van Stikstof en Natuur, Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied,
d.d. 10 juni 2022). ln de totstandkoming van dit gebiedsplan betrekken wij diverse
stakeholders uit de verschillende sectoren: landbouw, industrie en mobiliteit. En daar-
naast waterschappen, gemeenten, en terreinbeherende organisaties. Het is niet voor-
zien dat het gebiedsplan formeel ter inzage wordt gelegd of dat inspraak hierop van
toepassing is. Wel kan PS het door ons vastgestelde gebiedsplan agenderen in haar
vergadering.

De procedure voor de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe en zo nodig van de
Omgevingsverordening Drenthe 2022worden veruvacht in de winter van202312024.

3) Wanneer veruvacht u de betreffende (ontwerp)besluiten te nemen en ter inzage te
leggen?

Het gebiedsplan zal naar verwachting in juni 2023 worden vastgesteld. Hiervoor geldt
geen ontwerpbesluit, noch een terinzagelegging.

lndien aanpassing van de huidige Omgevingsvisie Drenthe en de Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2022 noodzakelijk is, zullen de ontwerpbesluiten in de winter van
202312024 genomen worden en aansluitend ter inzage worden gelegd.

4) Op welke manier c.q. waar worden deze (ontwerp)besluiten bekendgemaakU
gepubliceerd?

Van de aanbieding van het gebiedsplan aan het Rijk zal melding worden gedaan op
de website bij de GS-besluiten. Dit zal vermoedelijk in een van de GS-vergaderingen
vlak voor 1 juli 2023 zijn.

Publicatie van de eventuele ontwerpbesluiten van aanpassing van de huidige
Omgevingsvisie Drenthe en de Omgevingsverordening Drenthe 2022 zal plaatsvinden

via onze eigen website, het provinciaal blad en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast zal de ontwerp-Omgevingsverordening worden gepubliceerd in de
Staatscourant.

5) Wanneer kan tegen welke (ontwerp)besluiten een inspraakreactie, zienswijze,
bezwaar en/of beroep worden ingediend?

Een inspraakreactie/zienswijze op de ontwerpbesluiten kan tijdens de periode van
terinzagelegging plaatsvinden. Tegen de definitieve Omgevingsvisie en Omgevings-
verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

J. Jumelet,

team manager Landelijk Gebied

mb/coll


