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Onderwerp: Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

Geachte commissieleden,

Hierbij doen wij u ter informatie het kabinetsstandpunt inzake het Nationaal Verkeers-
en Vervoersplan (NVVP delen A, B en C, Samenvatting en Resultaten
Inspraak en Advies) toekomen1. De verwachting is dat het NVVP na behandeling in de
Tweede Kamer en instemming door de Eerste Kamer, begin 2002 zal zijn vastgesteld.
Voorts doen wij u hierbij een afschrift toekomen van de SNN-inbreng van 28 juni 2001
voor het rondetafelgesprek over het NVVP met de Vaste
Kamercommissie op 2 juli 2001. De gebundelde verzameling van alle schriftelijke
inspraakreacties op het beleidsvoornemen NVVP ligt voor u ter inzage in de
leeskamer

Deel B van het NVVP is de tekst van de planologische kernbeslissing ex Wet op de
Ruimtelijke Ordening, met de ruimtelijke reserveringen op de plankaarten en de
essentiële onderdelen van het nationaal verkeers- en vervoersbeleid. Deze
onderdelen werken rechtstreeks door in het op te stellen Provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan (PVVP) en in het gemeentelijk beleid. Het PVVP moet binnen anderhalf
jaar nadat deel B van het NVVP van kracht is door de provinciale staten zijn
vastgesteld. Aan de provincie (en aan de gemeenten) wordt voorts gevraagd de
ruimtelijke reserveringen van het NVVP deel B te laten doorwerken in het provinciaal
beleid voor de fysieke leefomgeving (en in de gemeentelijke bestemmingsplannen).

                                                
1 Voor de overige belanghebbenden ter inzage in de leeskamer.
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Het huidige PVVP is vastgesteld in 1996. In 1998 zijn vervolgens de strategische en
omgevingsaspecten van het PVVP opgenomen in het Provinciaal omgevings-plan
(POP). Na de zomerperiode zullen wij de bestuursopdrachten voor het
nieuwe PVVP en voor de herziening van het POP opstellen. Daarbij zal de
afstemming tussen de beide plannen nadrukkelijk aandacht krijgen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

H. Rappa-Velt, griffier A.L. ter Beek, voorzitter
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