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Onderwerp: Inspraakreactie Samenwerkingsverband Noord-Nederland op de Vijfde nota
op de ruimtelijke ordening

Geachte commissieleden,

In uw vergadering van 19 februari a.s. worden de hoofdlijnen van het beleidsvoornemen
Vijfde nota op de ruimtelijke ordening (Vijfde nota) aan u gepresenteerd. Wij stellen een
gedachtewisseling op hoofdlijnen voor op basis van die presentatie en deze brief.
Tezamen met andere besprekingen, leveren de uitkomsten van uw bespreking
aanzetten voor de te maken inspraakreactie door het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (SNN).
Voor de vergadering van de IPSC van 20 februari 2001 wordt overigens een aparte brief
door het SNN  verzonden, waarin een voorlopig noordelijk standpunt op hoofdlijnen zal
zijn geformuleerd.

Tijdpad voor inspraakreactie
Rond 20 februari start de officiële inspraaktermijn voor de Vijfde nota. Binnen twaalf
weken moet het SNN zijn reactie bij de minister indienen. Het SNN stelt een reactie op
waarbij op hoofdlijnen wordt gereageerd. Op twee momenten worden de
(interprovinciale) statencommissies om advies gevraagd. Daarnaast streeft het SNN
ernaar om zoveel mogelijk met gemeenten, waterschappen en de meest betrokken
belangenorganisaties tot een afgestemde inspraakreactie te komen. Het tijd-werk-
schema en de toelichting daarop vindt u in bijlage 1.

Voor uw vergadering van 26 maart 2001 agenderen wij die conceptinspraakreactie en
informeren wij u over de afstemming die er met gemeenten, waterschappen en de
meest betrokken belangenorganisaties is geweest.
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Eerste indruk
Positief in de Vijfde nota voor Drenthe vinden wij het opnemen van de Kompasstructuur
van de economische kernzones in stedelijke netwerken, de aanwijzing van het nationaal
stedelijk netwerk Groningen-Assen, de ontwikkelingsgerichte benadering voor de
kwaliteiten van het landelijk gebied, het toedelen van een zwaardere provinciale
verantwoordelijkheid bij de uitvoering (hoofdstuk 7, sturing) en het noemen van de twee
plussen bovenop het trendscenario, het trend++ scenario voor economische groei voor
de functies wonen en werken in het Noorden. Een omissie is wel dat de beloofde
verwerking in de groeicijfers voor wonen en werken nog niet heeft plaatsgevonden in
dat scenario.
Ook de internationale positie van het Noorden en de aandacht voor
grensoverschrijdende samenwerking worden in de Vijfde nota positief benaderd.

Verder is de in het Kompas voor het Noorden genoemde Noordcorridor in de Vijfde nota
overgenomen als Noordas. Daarbij stellen wij ons voor dat de volledigheid van die as -
de weergave van de dragende transportassen A6/A7 en A28/A37 in samenhang met de
bundeling van alle modaliteiten (spoor, weg, water en havens) - in deel 3 eveneens
zichtbaar wordt.

Door met harde rode contouren te werken hoopt het Rijk de handhaving van zijn beleid
gericht op openheid en diversiteit van het landschap te waarborgen. Deze
rodecontourbenadering wordt volgens ons te zeer als doel behandeld. In Noord-
Nederland ligt het meer voor de hand om bij het trekken van contouren te redeneren
vanuit de waarden van het buitengebied dat de steden en dorpen omringt en de kwaliteit
daarvan.
Wij zien daarom betere toepassingsmogelijkheden voor rode (bijvoorbeeld de
Drentse benadering), maar ook groene contouren, om behoud en verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit na te streven.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

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

Bijlage(n):
raq/coll.



Bijlage 1: Tijd-werk-schema inspraakreactie Vijfde Nota RO – Landsdeel Noord

bc-SO DB-SNN Cie RO IPSC PG Kompas

Bespreken opzet + procedure reactie 22-1 11-1

Vaststellen opzet en procedure 30-1 18-1 bespr. DB-stuk

Kennisnemen van opzet en procedure
plus bespreken hoofdpunten reactie

Dr 19-2
Gr 21-2
Fr 28-2

20-2 8-2 bespr. IPSC-stuk

Bespreken 1e concept reactie 14-2 8-2

Bespreken 2e concept reactie intern en
extern (bijeenkomst met gemeenten etc.
medio maart)

21-3 8-3

Vaststelling concept reactie 27-3 22-3 bespr. DB-stuk

Behandeling concept reactie intern en
extern

9-4 BO
SNN-
Kabinet

Fr 4-4
Gr 28-3
Dr 26-3

Vaststelling definitieve reactie 17-4 5-4 bespr. DB-stuk

Kennisnemen definitieve reactie 8-5 19-4 bespr. IPSC-stuk

Verzending reactie aan Min. VROM 15-5 10-5 bespr. DB-stuk

Toelichting bij het tijd-werk-schema

1. Op 31 januari 2001 wordt deel 1 (het beleidsvoornemen) van de Vijfde Nota RO officieel
gepresenteerd door minister Pronk; rond 20 februari a.s. zal de Vijfde Nota op alle gemeente- en
provinciehuizen en bibliotheken ter inzage liggen. De terinzagetermijn beslaat twaalf weken en
vier weken na afloop van deze termijn moeten de inspraakreacties binnen zijn bij de minister van
VROM. Dit komt neer op eind mei/begin juni 2001. Er zit dus nog enige rek in bovenstaand
tijdschema

2. De inspraakreactie van het Landsdeel Noord is een inspraakreactie op hoofdlijnen, die door het
SNN wordt opgesteld in overleg met de besturen van de gemeenten en waterschappen in Noord-
Nederland. Het belangrijkste onderwerp zal zijn in hoeverre de uiteindelijke positionering van
Noord-Nederland in de Vijfde Nota RO in overeenstemming is met de Langmanafspraken. De
besturen van de vier grote steden worden rechtstreeks betrokken bij het opstellen van de reactie,
de besturen van de overige gemeenten via een vertegenwoordiger van de VNG.



3. Via de diverse uitwerkingen van de Vijfde Nota bestaat de mogelijkheid om meer gedetailleerd de
specifieke noordelijke situatie naar voren te brengen (denk aan de stedelijke netwerken, de
provinciale landschappen, het bereikbaarheidsprofiel en de diverse uitwerkingen op het gebied
van het watermanagement). Ook is het de bedoeling dat voordat deel 3 verschijnt nog bestuurlijk
overleg wordt gevoerd met provincies en gemeenten. Wanneer en in welke vorm dit overleg
plaatsvindt, is nog niet duidelijk.

4. Naast een noordelijke reactie heeft elk bestuur en elke burger uiteraard de vrijheid om afzonderlijk
te reageren op de Vijfde Nota in het algemeen of op specifieke onderdelen ervan. Het wordt
evenwel zinvol geacht zoveel mogelijk partijen achter de noordelijke reactie te krijgen. Daarom
wordt medio maart een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van
gemeentebesturen (weth. RO), waterschapsbesturen, belangenorganisaties/leden SEAN, e.a.

5. Bestuurlijk wordt de reactie voorbereid door de bestuurscie Stedelijke Ontwikkeling. Contacten
met de bestuurders van gemeenten en waterschappen lopen via de gedeputeerden RO van de
desbetreffende provincie. De uiteindelijke reactie wordt vastgesteld in het DB en wordt besproken
in de drie statencie’s RO. Daarna zal de reactie ter kennisname worden voorgelegd aan de IPSC,
waarna de reactie door het DB SNN mede namens andere partijen in Noord-Nederland naar
minister Pronk wordt verzonden.

6. Het voortgangsoverleg met het Kabinet op 9 april 2001 biedt in principe de mogelijkheid om -
vooruitlopend op de schriftelijke reactie van het landsdeel Noord en het Bestuurlijk Overleg over
deel 1 van de Vijfde Nota - bepaalde kwesties alvast mondeling aan de orde te stellen. In dit
verband zou ook nog overwogen kunnen worden om de diverse bestuurlijke overleggen tussen
het Kabinet of de leden hiervan met bestuurders uit Noord-Nederland te combineren (denk ook
aan het BO over het Bereikbaarheidsprofiel).


