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Onderwerp: Gebiedsagenda's

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van
de gebiedsagenda's.

De provincie Drenthe heeft in 2010 haar Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. Deze
visie vormt het integrerend kader voor ruimtelijk-economische ontwikkeling. ln het
collegeprogramma "Focus en verbinding in Drenthe" hebben wijvervolgens aangege-
ven ter realisatie van de Omgevingsvisie met gebíedsagenda's te willen gaan werken.

ln de voorjaarsnota hebben wijonze visie op de gebiedsagenda's verder uitgewerkt.
Daar staat het volgende.
"De gebiedsagenda's zijn een weergave van de onderwerpen waarover de provincie

voor de periode 2011-2015 afspraken wil maken met de gebiedspartners. De partners

worden uitgedaagd relevante opgaven op vergelijkbare wijze ter tafel te brengen. Het
resultaat van deze onderhandeling moet wederzijds gedragen en kaderstellende sa-
menwerkingsafspraken zijn, in termen van investering, rol en planning. De gebieds-
agenda's zijn maatwerk en verschillen per gebied qua inhoud, uitvoering en rol van de
provincie. De dekking wordt gezocht binnen de bestaande begroting. De definitieve
investeringsafirveging wordt niet per gebied, maar Drenthe-breed gemaakt, inclusief de
generieke onderwerpen. Vooraf worden daarvoor spelregels gecommuniceerd die
moeten leiden tot een transparante prioritering en afweging tussen gebieden, onder-
delen en opgaven".
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Op 20 december 2011 hebben wij de notitie Gebiedsagenda's vastgesteld. Deze noti-
tie treft u hierbij ter informatie aan. Met vaststelling van deze notitie werd het externe
proces om te komen tot gebiedsagenda's opgestart.
ln navolging van de realisatiestrategie Omgevingsvisie hanteren wij drie werkgebie-
den: Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe en Zuid- en Oost-Drenthe. Voor elk van deze
gebieden gaan wij samen met gemeenten en waterschappen en andere betrokken
partijen integrale gebiedsagenda's opstellen. De gebiedsagenda's betreffen zowel de
stedelijke als de plattelandsopgaven, bijvoorkeur in samenhang. De gebiedsagenda's
moeten wat ons betreft uitmonden in uitvoeringsprogramma's met jaarschijven inclu-
sief financiële afspraken tussen partijen. Op het moment dat de gebiedsagenda's en
de uitvoeringsprogramma's gereed zijn, gaan wij samen met onze partners bezien,
hoe wij een en ander gaan uitvoeren. Dat kan een waterschap zijn, een gemeente, de
provincie zelf, een regío of een nog te kiezen samenwerkingsvorm. We gaan eerst
gezamenlijk de inhoud bepalen, daarna gaan wij met onze partners bepalen hoe we
de uitvoering gaan organiseren.

Zowel intern, als extern zijn wij op dit moment druk bezig met het vormgeven van de
gebiedsagenda's. lntern wordt de provinciale inzet geformuleerd. Aan de externe
partijen hebben wij hetzelfde gevraagd. Dit moet in eerste instantie leiden tot een
concept-gemeenschappelijke agenda per gebied.

Wat ons betreft maakt ook Vitaal Platteland deel uit van de gebiedsagenda's. Vandaar
dat wij hebben voorgesteld het overgrote deel van het budget voor Vitaal Platteland
dat uw staten via een motie ter beschikking hebben gesteld, te alloceren nadat de
urgente gebiedsopgaven in de gebiedsagenda's gemeenschappelijk zijn bepaald, een
en ander in samenhang met mogelijkheden binnen reguliere budgetten.
Gelet op de zorgelijke ontwikkelingen rond de Nederlandse overheidsfinanciën, ach-
ten wij het van belang dat uw staten hier wel een voorbehoud maakt. Allocatie van de
middelen voor Vitaal Platteland is alleen mogelijk onder de voorwaarde dat (alsdan)
voldoende gelden ter beschikking gesteld kunnen worden.

Wij willen uw staten graag nauw betrekken bij het opstellen van de gebiedsagenda's.
Om die reden stellen wij u voor dat wij een presentatie gaan verzorgen voor de com-
missie Omgevingsbeleid. Daarnaast stellen wij voor, om net als tijdens het proces van
het opstellen van de Omgevingsvisie, een klankbordgroep samen te stellen vanuit uw
staten. Hierdoor wordt u nauw betrokken bij de totstandkoming van gebiedsagenda's.

Tevens biedt dit u de gelegenheid om mee te denken in het proces. Op deze wijze
denken wij ook tegemoet te kunnen komen aan de toezegging aan de Statencommis-
sie Omgevingsbeleid om in het kader van de uitwerking van de Omgevingsvisie te
komen met criteria voor de regionale gebiedsagenda's.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

-l-- 
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1. Inleiding
De provincie Drenthe heeft in 2010 haar Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. Deze visie vormt het
integrerend kader voor ruimtelijk - economische ontwikkeling. ln het collegeprogramma "Focus en
verbinding in Drenthe" hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe (hierna GS) vervolgens
aangegeven ter realisatie van de Omgevingsvisie met gebiedsagenda's te willen gaan werken.
ln de voorjaarsnota hebben GS haar visie op de gebiedsagenda's verder uitgewerkt.

2. Wat zijn Gebiedsagenda's?
ln de Voorjaarsnota 2011 hebben GS het als volgt geformuleerd:
"De gebiedsagenda's zijn een weergave van de onderwerpen waarover de provincie voor de
periode 2011-2015 afspraken wil maken met de gebiedspartners. De partners worden uitgedaagd
relevante opgaven op vergelijkbare wijze ter tafel te brengen. Het resultaat van deze onderhandeling
moet wederzijds gedragen en kaderstellende samenwerkingsafspraken zijn, in termen van investering,
rol en planning. De gebiedsagenda's zijn maatwerk en verschillen per gebied qua inhoud, uitvoering
en rol van de provincie. De dekking wordt gezocht binnen de bestaande begroting. De definitieve
investeringsafweging wordt niet per gebied, maar Drenthe breed gemaakt, inclusief de generieke

onderwerpen. Vooraf worden daarvoor spelregels gecommuniceerd die moeten leiden tot een
transparante prioritering en afweging tussen gebieden, onderdelen en opgaven".

Gebiedsagenda's zijn een hulpmiddel voor:
- het versterken van de realisatiekracht van de provincie (en van andere overheden)
- focus aanbrengen
- het maken van scherpe afspraken met partners
- het waar mogelijk stapelen van belangen en gelden met als doel synergie - voordelen

bereiken
- effectieverenefficiënteroverheidsbeleid.

3. Drie gebieden en de verschillen tussen deze gebieden
ln het verlengde van de startnotitie Realisatie Omgevingsvisie Drenthe zoals vastgesteld door GS,

onderscheiden GS in de Voorjaarsnota 2011 drie werkgebieden, te weten Noord Drenthe, Zuidwest
Drenthe en Zuid - en Oost Drenthe. De maatschappelijke opgaven en het niveau van
beleidsontwikkeling en - uitvoering verschillen per gebied. Noord zit meer op het tactische niveau,
Zuidwest meer op het operationele en Zuid - en Oost Drenthe meer op het strategische niveau. Om

deze redenen verschilt de provinciale inzet per gebied en het tempo waarin gebiedsagenda's omgezet
kunnen worden naar uitvoeringsprogramma's. Per gebied is maatwerk nodig.

4. Provinciale Kaders
Het collegeprogramma "Focus en verbinding in Drenthe", de Voorjaarsnota 2011, de (strategische

doelen uit de) Omgevingsvisie Drenthe en de realisatiestrategie omgevingsbeleid zijn leidend voor het
opstellen en tot uitvoer brengen van de gebiedsagenda's'.
Op 12 september j.l. hebben GS ingestemd met een notitie van de directie getiteld: "Gebiedsagenda's

Omgevingsvisie Drenthe". De in deze notitie genoemde uitgangspunten zijn eveneens leidend.
o De gemeenschappelijke gebiedsagenda's betreffen zowel de stedelijke als de

plattelandsopgaven en bij voorkeur in samenhang.
Dit heeft zowel een beleidsmatige als een praktische / bestuurlijke achtergrond. Er is
nu een sterke scheiding tussen beleid voor de stad en beleid voor het landelijk gebied.

Beleidsmatig verdient het aanbeveling stad en land meer met elkaar te verbinden. De

stad kan het landelijk gebied versterken en omgekeerd. Een samenhang tussen stad
en land is ook praktisch / bestuurlijk relevant. Doel van de gebiedsagenda's is ook om

met meer commitment en met scherpere afspraken tussen partijen beleid uit te
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voeren. Een overall package deal waarin zowel over stad, als over land integrale
afspraken worden gemaakt, verdient dan aanbeveling

o het budget uit de motie Vitaal Platteland wordt gebruikt voor realisatie van de
(gemeenschappelijk bepaalde) meest urgente gebiedsopgaven in het vitaal platteland

o Als definitie voor vitaal platteland wordt gebruik gemaakt van de notitie die in het
kader van de VDG is gemaakt namelijk: "Een platteland dat levenskrachtig en

zelfredzaam is, waarbij sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en

bereikbaarheid van voorzieningen".
o Zaken worden zowel generiek als specifiek benaderd en gerealiseerd.

o Er zijn verschillende schaalniveaus (gemeentelijk, gebied, provinciaal, nationaal en

internationaal) en dat vraagt dus ook om een verschillende aanpak.
o De lijn- en programmasturing (K&E, pMJP en RSP) blijven bestaan met bestaande

budgetten; wel wordt uiteraard waar nodig en mogelijk de verbinding met
gebiedsopgaven gezocht en vormgegeven.

o ln het Bestuursakkoord/Drentse Alliantie wordt met gemeenten afgesproken dat we
gezamenlijk, ook met andere partners zoals waterschappen, gaan werken aan de
belangrijkste en meest urgente opgaven in het gebied, met maatwerk per gebied.

o Er komt een "smalle" gebiedsagenda, een gebiedsagenda gericht op de meest
urgente en samen met partners benoemde opgaven.

5. Gebiedsagenda's geen synoniem van gebiedsgericht werken.
Willen gebiedsagenda's effectief zijn, dan verdient het aanbeveling ze om te zetten naar
uitvoeringsprogramma's. Per gebied kunnen de uitvoeringsprogramma's qua karakter, zwaarte en

inhoud gaan verschillen. Het primair aansluiten bij bestaande structuren kan in een bepaald gebied

bijvoorbeeld de meest optimale vorm zijn om inhoud te geven aan een uitvoeringsprogramma.
De uitvoering van deze programma's kan worden neergelegd bij een gemeente, bij een waterschap,
de provincie of bij een nog te kiezen samenwerkingsvorm. Gebiedsagenda is niet een synoniem van
gebiedsgericht werken. Gebiedsagenda slaat op de inhoud, gebiedsgericht werken is een methode
om de gebiedsagenda uit te voeren.

6. Gebiedsagenda's en de rol en taak van de provincie
Samenwerken op basis van een gebiedsagenda doe je niet alleen. lntegendeel. Samenwerken op

basis van een gebiedagenda wordt alleen dan een succes, wanneer de belangen van verschillende
partners waaronder die van de provincie, met elkaar worden verbonden en gecombineerd op zo'n
manier, dat er synergievoordelen en win - winsituaties worden bereikt.
De rol van de provincie bij het opstellen en uitvoeren van gebiedsagenda's is tweeledig:

- het formuleren en inbrengen van het eigen provinciaal belang.
- het samen met de partners organiseren en faciliteren van het proces met als doel de

belangen van de diverse partijen bij elkaar te brengen op zo'n manier dat er win -
wincom binaties ontstaan.

Samenwerken op basis van een gebiedsagenda is dus meer, dan het inbrengen van de provinciale

belangen en de regie er op voeren, dat deze belangen worden gerealiseerd. Het combineren van de
provinciale belangen met de belangen van diverse andere partijen, daar draait het om. De provincie

staat in eerste instantie aan de lat om dat proces te organiseren. De provincie is regisseur van het
proces, maar niet regisseur van de inhoud.

7. Richtinggevende uitspraken voor het vervolgproces.
De volgende richtinggevende uitspraken worden voor het vervolgproces in acht genomen:
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Gebiedsagenda's worden primair inhoudsgedreven ingestoken in plaats van
financieel gedreven. Bij gebiedsagenda's gaat het niet alleen om de euro's,
maar ook om de beleidsrichting.
Gebiedsagenda's zijn er primair op gericht in nauwere samenwerking met
externe partijen met meer focus en gerichter zaken op te pakken.

Bestaande budgetten kunnen veel gerichter in het kader van gebiedsagenda's
worden ingezet om maatschappelijke opgaven te realiseren.
Het proces om te komen tot gebiedsagenda's en uitvoeringsprogramma's
wordt project gestuurd in plaats van financieel gestuurd.

L Vervolgproces, betrokkenheid andere overheden en betrokkenheid overige externe
partijen.
Het proces begint met het formuleren van de provinciale inzet ten aanzien van de gebiedsagenda's.
Per gebied wordt de provinciale inzet geformuleerd. Deze provinciale inzet wordt integraal aan GS
voorgelegd. Daaraan voorafgaand worden wel de criteria en uitgangspunten voor Vitaal Platteland
aan GS ter besluitvorming voorgelegd.
Gemeenten en waterschappen worden eveneens gevraagd na te denken over hun inzet.
Op basis van de provinciale inzel lagenda en de inzet / agenda van andere overheden wordt door de
provincie en de andere overheden per gebied een concept - gedeelde / gemeenschappelijke agenda
opgesteld. Deze concept - gedeelde agenda wordt ambtelijk voorbereid. Daarna wordt bestuurlijk
over deze agenda onderhandeld. Vervolgens wordt de concept - agenda bestuurlijk vastgesteld. ln
deze fase vindt al een aanscherping, detaillering en verfijning van de (gemeenschappelijke) agenda
plaats.

Voorgaande fasen zijn nog sterk overheidsgedreven. Overheden moeten ook in deze fasen niet vanuit
een ivoren toren opereren. Van de overheden mag ook in deze fasen al worden verwacht, dat men
oog heeft voor wat externe partijen zouden willen en walzij zouden kunnen bijdragen in hun gebied.
Hierna breekt de fase aan, dat het maatschappelijk veld nauw bij het opstellen van de
gebiedsagenda's en de uitvoeringsprogramma's wordt betrokken. De concept - gedeelde agenda
wordt dan uitgewerkt richting gezamenlijke projectideeën. ln deze fase wordt een nog scherpere focus
aangebracht, worden mogelijke projecten op geld gezet, worden financiële mogelijkheden verkend
(bestaande budgetten, gelden uit de motie Vitaal Platteland, gelden van andere overheden, externe
gelden, Europese gelden). ln deze fase worden ook de externe partijen (zoals maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven) betrokken en ingeschakeld.
Per gebied is dan een concept - gemeenschappelijke agenda gereed en een concept - eerste
uitvoeringsprogramma. De agenda en het uitvoeringsprogramma gaan in op doel, de
maatschappelijke opgave, mogelijke projecten, de financiële mogelijkheden om deze projecten uit te
voeren en voorstellen hoe de uitvoering wordt georganiseerd.
Na een definitieve afweging tussen de gebieden met bijbehorende gemeenschappelijke concept-
agenda's en concept - uitvoeringsprogramma's"wordt per gebied een gemeenschappelijke agenda en
een uitvoeringsprogramma inclusief een financieel arrangement en inclusief het definiëren van de
organisatie van de uitvoering vastgesteld.

9. Overige spelregels
Voor het proces is het volgende van belang:

- ambtenaren krijgen voldoende mandaat hebben om de ambtelijke voorbereiding vorm te
geven.

- eveneens krijgen de bestuurders die deelnemen aan het proces, voldoende mandaat
hebben.

b.

c.

d.
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van alle betrokkenen (ambtenaren en bestuurders) wordt een optimaal ambtelijk - bestuurlijk

samenspel verwacht.

onderhandelen geschiedt op basis van belangen; van belang is te zoeken naar
gemeenschappelijke belangen.
tijdens het proces is het van belang niet alleen te investeren in de inhoud, maar ook in
wederzijds vertrouwen; dit geldt zowel in de ambtelijke fases tussen de ambtenaren

onderling, als tijdens de bestuurlijke fases tussen de bestuurders onderling.

voor het bestuurlijk proces is het mogelijkenruijs raadzaam een "onafhankelijke voorzitter /
procesbegeleider" aan te trekken.

10. Beoogde werkingsduur gebiedsagenda's / uitvoeringsprogramma's en planning
De planning wordt er op gericht, dat de gebiedsagenda's medio 2012 worden vastgesteld en dat de
uitvoeringsprogramma's voor Zuidwest en mogelijk ook Noord eind 2012 worden afgerond. Zuid - en

Oost Drenthe zit meer in de strategische fase. ln dat gebied gaat het meer tijd kosten om te komen tot
een uitvoeringsprogramma met een bijbehorend financieel arrangement en een voorstel hoe de
organisatie van de uitvoering te organiseren. Daar is in eerste instantie meer de lijn het verder
investeren in het netwerk en het ontwikkelen en vormgeven van deelonderwerpen als opmaat naar

een integraler u itvoeringsprogramma.
De beoogde werkingsduur van de gebiedsagenda's worden gesteld op deze en de volgende

collegeperiode.

Uitvoeringsprogramma's worden opgesteld inclusief jaarschijven. Het voornemen is er op gericht
telkens in het eerste kwartaal van elk jaar de jaarschijven te actualiseren voor het jaar daarop. Op

deze wijze kunnen de overheden en andere betrokken partijen de actualisatie meenemen ín hun

begrotingen.

11. Positie gebiedscommissies
ln 20'10 heeft een onafhankelijke commissie gekeken naar de "externe" kant van het pMJP. ln die tijd
werd er vanuit gegaan, dat er - zij het beperkter - nog voldoende mogelijkheden waren voor

investeringen. Het deelakkoord natuur stelt een en ander nu in een ander daglicht.
De commissie heeft onder meer geadviseerd over de externe organisatiestructuur. Aanbevolen werd
terug te gaan naar drie gebieden en voor die drie gebieden een gebiedscommissie in te stellen met

een zwaardere rol en met meer bevoegdheden. Vraag is, of deze aanbeveling nog wel moet worden
uitgevoerd. Deze vraag wordt als volgt beantwoord.
Voor een aantal grootschalige, integrale projecten zijn Bestuurscommissies ingesteld. Deze

Bestuurscommissies blijven functioneren tot het moment dat het project is afgerond.
Voor de uitvoering van Vitaal Platteland lijken de gebiedscommissies in de huidige vorm niet meer

nodig. Deze kunnen worden opgeheven. Dit moet wel worden gezien in samenhang met het proces

om te komen tot gebiedsagenda's. Voor drie gebieden worden samen met externe partners integrale
gebiedsagenda's opgesteld. Vitaal Platteland gaat onderdeel uitmaken van deze gebiedsagenda's.

Gebiedsagenda's worden omgezet naar uitvoeringsprogramma's. De uitvoering van deze
programma's kan worden neergelegd bij een gemeente, bij een waterschap, de provincie of bij een

nog te kiezen samenwerkingsvorm.
De vijf gebiedscommissies worden gevraagd input te leveren voor de gebiedsagenda. ln een
conferentie in het voorjaar van 2012worden de gebiedscommissies in de gelegenheid gesteld deze

input aan te leveren en toe te lichten, waarbij tegelijkertijd de gebiedscommissies worden opgeheven

12. Relatie met de Drentse Alliantie
Ook in het kader van de Drentse Alliantie wordt gesproken over gebiedsagenda's. Gebiedsagenda's is
daar als één van de thema's benoemd. Betrokkenheid van de Drentse gemeenten en van de VDG is
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van groot belang om de gebiedsagenda's tot een succes te maken. Vermeden moet echter worden,
dat er twee trajecten gaan lopen die voor een deel over hetzelfde gaan.

Ambtelijk is over de afstemming van beide trajecten gesproken. Uitgangspunt is, dat in de Drentse
Alliantie het instrument van gebiedsagenda's wordt omarmd en dat ook vanuit dit traject wordt
gecommuniceerd, dat aan gebiedsagenda's wordt gewerkt.

13, Bestuurlijkopdrachtgeverschap
Gebiedsagenda's kennen als kernwoorden focus en integraliteit. Alle portefeuillehouders zijn bij de
gebiedsagenda's betrokken en worden geacht vanuit een oogpunt van collegiaal en integraal bestuur
over hun portefeuille heen te kijken.
Gezien de reikwijdte van dit traject is het voltallige college bestuurlijk opdrachtgever. Uit praktische
overwegingen hebben GS verder als gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever aangewezen
gedeputeerde Rein Munniksma. Als portefeuillehouder is hij verantwoordelijk voor de
realisatiestrategie Omgevingsbeleid en verder is hij vanuit zijn portefeuille inhoudelijk degene die de
meeste raakvlakken heeft met de onderwerpen die gaan landen in de gebiedsagenda's'.
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