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Gedeputeerde H. Brink

Beantwoording vragen fractie D66 over artikel grote ruimtevragers (POV) (Statencommissie OGB 23 november 2022) 
donderdag 15 december 2022 11:29:53 

Geachte mevrouw Kleine Deters, beste Anry,

Tijdens de behandeling van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (wijziging 2018/2023) in de 
Statencommissie Omgevingsbeleid van woensdag 23 november is gesproken over het artikel voor 
grote ruimtevragers. U gaf daarbij aan dat D66 pleit om een prioritering op te nemen in het artikel over 
grote ruimtevragers. Omdat grote ruimtevragers bijna niet inpasbaar zijn in het landschap, gaat uw 
voorkeur uit naar inbreiding op bestaande bedrijventerreinen voordat er gesproken wordt over 
uitbreiding of nieuwbouw.

Ik heb gezegd dat te gaan bekijken en middels deze mail reageer ik daar op.

Inbreiding voor uitbreiding is het uitgangspunt van ons bestaande beleid en daarmee ook van 
toepassing op dit artikel over grote ruimtevragers. Dit uitgangspunt is in lijn met de Ladder voor 
duurzame verstedelijking, die wij van Rijkswege verplicht zijn toe te passen bij nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen zoals de inpassing van grote ruimtevragers. Voor de Ladder moet gemotiveerd worden 
dat er behoefte is aan de betreffende ontwikkeling en als die ontwikkeling plaats zal vinden buiten het 
bestaand stedelijk gebied, moet gemotiveerd worden waarom de ontwikkeling niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied kan.

Mede ten behoeve van deze motivering hebben wij door Stec Groep een behoefteraming laten 
uitvoeren naar de vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Wij hebben u in de brief van 8 november 
2022 (kenmerk 45/5.4/2022001732) geïnformeerd over dit onderzoek en het vervolgproces waarin wij 
samen met gemeenten in Drenthe willen komen tot regionale programmeringsafspraken. Om in de 
toekomst de groeiende vraag naar grote bedrijfskavels te kunnen accommoderen wordt verwacht dat 
nieuwe (of uitbreiding van bestaande) bedrijventerreinen voor grote ruimtevragers noodzakelijk zullen 
zijn. Daarbij zal ook worden gekeken in hoeverre bestaande bedrijventerreinen hiervoor geschikt 
gemaakt kunnen worden.

De voorliggende aanvullende regels in de POV in combinatie met de nog te maken 
programmeringsafspraken zijn richtinggevend in het antwoord op de vraag waar wij in de toekomst 
welke grote ruimtevragers willen laten landen. Zorgvuldig gebruik van onze waardevolle ruimte en het 
voorkomen dat er tekort of overaanbod aan bedrijventerreinen ontstaat op provinciale schaal, achten 
wij daarbij van groot belang. Wij zullen de gemeenten hierop wijzen tijdens de gesprekken over de 
programmeringsafspraken.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben waarom het uitgangspunt ‘inbreiding voor 
uitbreiding’ niet is opgenomen binnen het artikel voor grote ruimtevragers.








Afsluitend kan ik u mededelen dat het definitieve ontwerp van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe (wijziging 2018/2023) behandeld zal worden tijdens de Cie OGB op 15 februari 2023 en de 
daaropvolgende Provinciale Statenvergadering.  

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
Namens dezen,

Met vriendelijke groet,

Henk Brink
Gedeputeerde

+31 592 365555
h.brink@drenthe.nl
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Volg ons op

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