
 

Aan: 
- de voorzitter van provinciale staten van Drenthe 
- de leden van de Statencommissies 

Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit/ 
Milieu, Water en Groen 

 
(i.a.a. de overige statenleden) 
 
 
 
 
Assen, 4 november 2003 
Ons kenmerk 45/6.2/2003009611 
Behandeld door de heer H. van Laar (0592) 365223 
Onderwerp: Ontwerp-Provinciaal omgevingsplan (POP) II; ontwerp-Provinciale  
omgevingsverordening (POV) 
 
 
 
Geachte voorzitter/commissieleden, 
 
Hierbij melden wij u dat wij op 3 november 2003 het ontwerp-POP II en de ont-
werp-POV hebben vastgesteld. De teksten van beide documenten kunt u inzien op 
www.drenthe.nl. 
 
De volgende documenten sturen wij u toe, zodra ze gedrukt zijn. 
- Nota van beantwoording van ingekomen reacties op het voorontwerp-POP II en 

concept-Herziening regelgeving fysieke leefomgeving. 
- Nota van wijzigingen voorontwerp-POP II en concept -Herziening regelgeving  

fysieke leefomgeving. 
- Ontwerp-POP II. 
- Ontwerp-POV. 
 
 
De procedure 
 
Het ontwerp-POP II en de ontwerp-POV liggen vanaf 15 december 2003 tot en met 
23 januari 2004 ter inzage bij de Drentse gemeentehuizen en de waterschapshuizen 
in Meppel, Coevorden, Veendam en Groningen en bij de Stafgroep Communicatie  
van de provincie Drenthe. De POP-documenten zijn ook in te zien in de Drentse  
bibliotheken. Gedurende de terinzageligging kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze 
ten aanzien van de ontwerpen indienen bij het college van gedeputeerde staten van 
Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
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Op 19, 20 en 21 januari 2004 wordt iedereen in de gelegenheid gesteld mondeling zijn 
zienswijze op de ontwerpen naar voren te brengen. Degenen die van deze mogelijk-
heid gebruikmaken, kunnen zich hiervoor schriftelijk opgeven bij GS. Na deze opgave 
krijgen zij een uitnodiging en meer informatie over plaats en tijd. 
 
 
De rol van POP II in relatie tot ontwikkelingsplanologie en de wijziging van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 
 
In het collegeprogramma hebben wij de volgende hoofdlijnen aangegeven: het ont-
wikkelen van het stedelijk gebied, het ontwikkelen van het landelijk gebied, de bereik -
baarheid, onderwijs en kennisinfrastructuur en veiligheid en sociaal evenwicht. POP II 
is als integraal omgevingsplan het belangrijkste kader voor de realisering van het  
collegeprogramma. 
 
Het POP biedt goede mogelijkheden voor het tot stand brengen van de gewenste 
ontwikkeling van onze provincie. Dit gebeurt vooral door het bieden van de benodigde 
beleidsmatige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in combinatie met het aangeven 
van de daarbij vereiste kwaliteitsdoelen. Daarnaast worden de in onze provincie aan-
wezige kwaliteiten benoemd die het waard zijn te worden beschermd en versterkt. 
Het daadwerkelijke realiseren van de gewenste ontwikkeling is vooral afhankelijk van 
concrete initiatieven terzake, die door de gemeenten, waterschappen, marktpartijen 
en, niet in het laatst, door de provincie zelf, moeten worden opgenomen. De provincie 
zal ook op dit punt haar initiërende en coördinerende rol oppakken en in nauwe  
samenwerking met anderen de benodigde acties ondernemen. 
 
POP II is, meer dan POP I, een ontwikkelingskader voor overheden en maatschap-
pelijke organisaties en een basis voor uitvoeringsprogrammering en financiering.  
Bij deze ontwikkelingsgerichte uitwerking zal de samenwerking met gemeenten en 
waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de inwoners van 
Drenthe vooropstaan. Daarnaast wordt POP II gehanteerd als toetsingskader van 
bestemmings-, beheers- en inrichtingsplannen en vergunningverlening voor de  
periode tot 2010/2015. 
 
Ontwikkelingsplanologie en ontwikkelingsgerichte uitvoering zijn zaken die volop in de 
belangstelling staan. In landelijk verband is het Interprovinciaal Overleg bezig ontwik-
kelingsplanologie te benadrukken en bij individuele provincies de rol die de provincies 
daarbij kunnen spelen onder de aandacht te brengen. Wij willen onze rol daarbij volop 
oppakken. 
 
Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de WRO bij de Tweede Kamer.  
In het wetsvoorstel is een voornemen opgenomen, waarbij het streekplan wordt  
geschrapt. In de plaats hiervan wordt gedacht aan een stelsel, waarbij een provinciale 
structuurschets wordt gehanteerd met daarnaast de mogelijkheid van het geven van 
provinciale instructies aan gemeenten. 
 
Op het moment van vaststelling van POP II zullen wij beoordelen op welke wijze wij in 
de planperiode zullen anticiperen op de gewijzigde WRO. Wij zien voldoende moge-
lijkheden om aan de hand van POP II de discussie te voeren over de noodzaak tot het 
uitvaardigen van instructiebepalingen. 
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De planning 
 
- Wettelijke inspraak ontwerp-POP/regel-

geving, (artikel 3.13 van de Algemene wet 
bestuursrecht; minimaal vier weken - schrif-
telijk en mondeling) 

15 december 2003 tot en met  
23 januari 2004 

- Verwerken wettelijke inspraak en opstelling 
concept-statenvoordracht POP-II/POV  
door GS 

januari 2004 - februari 2004 

- Vaststelling GS van de statenvoordracht en 
de beantwoording van de op het ontwerp-
POP II/ontwerp-POV ingekomen ziens- 
wijzen 

maart 2004 

- Gedachtewisseling provinciale staten  
(al dan niet regionaal) (artikel 4a, vijfde lid 
van de WRO) 

april 2004 

- Behandeling statenvoordracht POP II/POV 
in de PCO en de Statencommissies RIM en 
MWG 

juni 2004 

- Vaststelling POP II en besluiten tot vaststel-
ling van de POV door provinciale staten 

juli 2004 

 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
ab/coll. 


