
Aan:
de voorzitter van provinciale staten van Drenthe

Assen, 8 april 2003
Ons kenmerk 14/6.6/2003003117
Behandeld door de heer D.W. Kuiper (0592) 365612
Onderwerp: Rapportage Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel

Geachte heer,

Het secretariaat van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel rapporteert jaarlijks
over de gang van zaken in het voorafgaande jaar. Dit secretariaat dat sinds 15 juni
2001 in handen is van de provincie Overijssel, heeft over 2002 een inhoudelijk verslag
opgesteld. Het Bestuurlijk Overleg Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel heeft dit
op 22 november 2002 vastgesteld en de colleges van de deelnemende gemeenten en
provincies verzocht het verslag ter kennis te brengen van de raden en staten dan wel
de hiervoor in aanmerking komende commissies. Bij deze voldoen wij aan dit verzoek.

Door uw staten is in 2000 aangegeven rapportages over de regiovisie ter bespreking
voor te leggen aan de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit. Dit van-
wege de aard van het merendeel van de in het kader van de regiovisie in uitvoering
zijnde projecten.

Deze commissie heeft te kennen gegeven primair geïnteresseerd te zijn in de voort-
gang van de afzonderlijke regiovisieprojecten. Daarom hebben wij aan deze brief een
actueel overzicht toegevoegd van de lopende projecten met de stand van zaken rond
1 maart 2003. Het Bestuurlijk Overleg heeft dat overzicht op 14 maart 2003 vastge-
steld.

De vorige bespreking van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel door de
Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit heeft plaatsgevonden op
25 november 2002.



2

Onder de paraplu van de regiovisie wordt het Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe (inclu-
sief de gemeenten Hardenberg en Steenwijk) uitgewerkt. Het rapport Koers voor het
Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe is op 17 februari 2003 door de dezelfde commissie
besproken.

Ons commentaar op het jaarverslag 2002
- De inleiding op de eerste bladzijde biedt een goed overzicht van de regiovi-

sieorganisatie en de werkwijze daarvan.
- Wij constateren met genoegen dat de uitvoering van de regiovisieprojecten in

2002 in een versnelling is gekomen.
- Over de definitieve tekst van de Koers voor het Stedelijk Netwerk Zuid-

Drenthe is inmiddels volledige overeenstemming bereikt. De intentieverklaring
waarin het rapport uitmondt, is op 26 februari 2003 door alle acht deelnemen-
de partijen ondertekend.

- Wij zijn van mening dat de relatie tussen enerzijds de Regiovisie en anderzijds
de Stedelijke Netwerken Zuid-Drenthe en Zwolle-Kampen een belangrijk the-
ma vormt voor de evaluatie van vijf jaar regiovisie-uitvoering, die in de tweede
helft van 2003 zal worden gehouden.

- De informatie- en discussieavond voor raads- en statenleden op
23 september 2002 in Steenwijk is naar onze mening niet geheel geslaagd.
Met name de al langer in functie zijnde raads- en statenleden is te weinig
nieuwe informatie aangeboden.

- In navolging van uw staten hebben de staten van Overijssel € 113.445,-- be-
schikbaar gesteld om de uitvoering van regiovisieprojecten ten behoeve van
de deelnemende gemeenten te bevorderen. Wij stellen met tevredenheid vast
dat de combinatie van beide kredieten al in aanzienlijke mate heeft bijgedra-
gen aan de voortgang van diverse provinciegrensoverschrijdende projecten.

- Ons college stemt in met het verslag.

Ons commentaar op de lopende projecten
- In het algemeen geldt dat de opgaande lijn van 2002 in 2003 is doorgetrok-

ken. Alle projecten hebben aantoonbaar vooruitgang geboekt en er is een
nieuw project aan de lijst toegevoegd.

- Bij project 1.1; Overkoepelend samenwerkingsverband bedrijventerreinen,
vindt nog maar weinig afstemming plaats tussen West (project 1.2) en Oost
(project 1.3). West is namelijk verder gevorderd dan Oost, waar het onderzoek
door het bureau ETIN nog in volle gang is.
De nadruk ligt nu op het subproject breedband. Ons college staat positief te-
genover het onderzoek door Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, OOM en
de Technische Universiteit Twente, en is bereid daaraan medewerking te
verlenen. Wij achten de inpasbaarheid binnen de LOFAR-ambities een be-
langrijk punt van onderzoek.

- Project 3; Optimalisering kennisinfrastructuur, is na aanvankelijke stagnatie
weer vlot getrokken. De Syntensvestigingen Meppel en Zwolle komen met
een ge-zamenlijk cursusaanbod voor het midden- en kleinbedrijf. Wij volgen
dit initiatief met belangstelling en zijn in beginsel bereid hieraan medewerking
te verlenen.

- Project 5; Railvisie 2020 Zwolle-Meppen, loopt naar behoren, maar is een
zaak van lange adem.
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- Wij constateren met veel genoegen dat project 6; Samen over de Reest,
waarvoor de provincie Drenthe de ambtelijke trekker levert, allerwegen positief
wordt beoordeeld.

- Project 7; Regionale afstemming gemeentelijke woonplannen, is recentelijk
verbreed. Vier leden van het Bestuurlijk Overleg uit gemeentelijke kring heb-
ben op 14 maart 2003 namelijk het initiatief genomen tot een bestuurlijke
brainstorm over het wonen op het platteland c.q. het uitbreiden van dorpen in
Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Wij wachten de uitkomsten van dit initiatief
met belangstelling af.

- Project 8; Grensoverschrijdende samenwerking, loopt naar behoren. Het
meest concreet is het onderdeel Realisierungskonzept zum vierspurigen Aus-
bau der E233 zwischen der BAB 31 und der BAB 1. De provincies Drenthe en
Overijssel dragen bij aan het desbetreffende onderzoek.

- Project 9; Vervoersprestatie in de Regio, is nu ook formeel afgesloten. Het
resultaat is naar onze mening in concrete zin mager, maar gezien de omstan-
digheden het hoogst haalbare.

- Project 10.1; Toeristisch-recreatief project Westerveld-Steenwijkerland, is
nieuw. Wij achten dit primair van belang voor de betrokken gemeenten en
hebben de provincie Drenthe daarom aangemeld als agendalid van de des-
betreffende projectgroep. Het Bestuurlijk Overleg heeft dit lidmaatschap op
14 maart 2003 bekrachtigd en ook aan de provincie Overijssel toegekend.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris , voorzitter

mh/coll.






























































































	



