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Onderwerp: Jaarverslag Relatiebeheer over 201 I

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u het Jaarverslag over het gevoerde Relatiebeheer in 2011. Híermee
wordt invulling gegeven aan de door uw staten medio 2010 aangenomen motie
(M 2010-1 1) waarin wij worden gevraagd jaarlijks verslag over het Relatiebeheer uit te
brengen.

Kortheidshalve venruijzen wij verder naar het bijgevoegde stuk.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris



Relatiebeheer provincie Drenthe
Verslaglegging over 201 1

lnleiding
Voor u ligt het Jaarverslag Relatiebeheer 2O11. Hiermee wordt invulling gegeven aan de door de
Provinciale Staten medio 2010 aangenomen motie (M 2O1O-11) waarin GS worden gevraagd jaarlijks
verslag over het Relatiebeheer uit te brengen. Medio 2008 verviel met de inwerkingtreding van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) de rol van de provincies om bestemmingsplannen goed te keuren alvorens
deze in werking treden. Dit bracht de noodzaak voor de provincie met zich mee om te herbezinnen op
de wijze waarop ze haar ruimtelijke belangen in het vervolg wil behartigen. Een actievere rol dan
voorheen is noodzakelijk. Het Relatiebeheer op ruimtelijk gebied ís medio 200g gestart en is daarmee
een relatief jong sturingsinstrument, dat volop in beweging is.

Basis voor provinciale belangen vormt de Omgevingsvisie Drenthe. Provinciale belangen zijn hierin
benoemd. Veel van deze belangen zijn ook in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
(hoofdstuk 3) opgenomen. Het realiseren van provinciale belangen samen met gemeenten is de kern
van het Relatiebeheer, hetgeen een invulling is van de kennisintensieve netwerkorganisatie die we als
provincie willen zijn.

ln de Omgevingvisie is ook opgenomen hoe de provincie haar ruimtelijke belangen wil behartigen. Als
kernwaarden in de omgang met gemeenten en waterschappen worden daarbij gelijkwaardigheid en
samenwerking genoemd. De insteek is ontwikkelingsgericht denken. Het accent ligt dus op
mogelijkheden en niet op onmogelijkhedenl. Passend bij deze basisprincipes en insteek is de inzet
van de provincie op het doorontwíkkelen van het instrument Relatiebeheer ten faveure van meer
dwingende, bijvoorbeeld juridische, instrumenten.

Afbakenino

Het Relatiebeheer zoals hier beschreven handelt kortom over de wijze waarop via het Relatiebeheer
in een vroegtijdig stadium onderling wordt afgestemd en afspraken worden gemaakt tussen de
provincie en gemeenten. Het vertrekpunt voor het opzetten van het Relatiebeheer vormt daarbij de
ruimtelijke planontwikkeling in elke gemeente.

Buiten de basis vallen afspraken over ontwikkelingen waarbij wel sprake is van een provinciaal
belang, maar waar geen ruimtelijk (planologisch) aspect speelt. ln meerdere gesprekken komen deze
aspecten wel aan de orde. Dat gebeurt vanuit de achtergrond en rol die de betrokken
Relatíebeheerder(s) bij provincie en gemeenten in hun organisatie vervullen. Staan blijft dat
Relatiebeheer minimaal afstemming over ruimtelijke planontwikkelingen bewerkstelligt. Het
Relatiebeheer naar waterschappen valt buiten de scope van het voorliggende document. Het is apart
geregeld. ln meerdere gemeenten zijn aparte organisaties rond majeure projecten ingericht. Waar dat
zo is, spelen contacten rond het Relatiebeheer voor afstemming op die thema's logischerwijs een
minder grote rol. Voorbeelden zijn de projecten Atalanta en Florijn As.

Het Relatiebeheer richt zich primair op thema's van strategisch niveau, zoals Structuurvisies en
bestemmingsplannen Buitengebied. Het Relatiebeheer leent zich ook als medium waarin overleg
tussen gemeente en provincie tot stand komt als partijen elkaar moeten vinden over de wijze waarop
een plan het beste kan worden ontwikkeld. Anders gezegd, Relatiebeheer voorkomt en helpt bij
conflicten.
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Relatiebeheerders hebben geen eigen bevoegdheid, maar proberen gespreksruimte te creëren,
waarbinnen goed zaken worden gedaan. Het Relatiebeheer zorgt voor een productieve en zakelijke
verhouding tussen provincie en gemeente, zorgt ervoor dat de juiste inhoudelijke mensen op het
goede moment met elkaar aan tafel zitten en afspraken maken en zorgt voor wederzijds begrip.

Meerwaarde en voorbeelden
Relatie beheer heeft ee n meentlaarde rond gebied sontwikket i nge n en structu urvisie s.
Gemeenten als Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden, Midden-Drenthe, De Wolden en
Hoogeveen hebben een structuurvisie afgerond of in voorbereiding. ln het Relatiebeheer praten
gemeenten en provincie elkaar hierover bij en worden vervolgacties geïnitieerd. Zo is met de
gemeente Aa en Hunze een gesprek geregeld om de concept structuurvisie door te spreken. Dit
leidde onder andere tot een verbeterde borging van de in de omgevingsvisie en
Om gevingsverordening opgenomen kernkwaliteiten.

ln het kader van de Regiovisie Groningen Assen zijn medio 2011 de Structuurvisie Florijn As en het
Bestemmingsplan Werklandschap Assen - Zuid vastgesteld. De provincie was daar bij betrokken en
ondertekende de Structuurvisie mede. Op het aspect beeldkwaliteit van het werklandschap diende de
provincie een zienswijze in die de gemeente naar tevredenheid beantwoordde. Aandachtspunten voor
overleg zijn hier geweest de afstemming met de afspraken over woningbouw en bedrijvigheid in de
Regio Groningen - Assen en de koppeling met de Regionale woonvisie Noord - Drenthe.

Het Relatiebeheer heeft in 2011 zichtbare bijdragen geleverd aan het borgen en bereiken van
provinciale belangen.
Sprekende voorbeelden zijn de bestemmingsplannen voor het Buitengebied die in menig gemeente in
de steigers staan. Vanuit het Relatiebeheer zijn contacten gelegd, waardoor de provincie op die
plannen input leverde en zo de provinciale belangen veiligstelde. Met de gemeente Westerveld is
bijvoorbeeld overeenstemming bereikt over de manier waarop het provinciaal belang natuur zoals dat
is vastgelegd in onze Omgevingsvisie/verordening op een goede manier werd vertaald in het plan
Buitengebied. Er is gezocht naar een modus die voor beide partijen aanvaardbaar is. Deze modus is
vervolgens gebruikt voor de concrete planbegrenzing voor de natuur in het plan buitengebied.

Een belangriik onderdeel in het relatiebeheer is de vroegtijdige informatie-uitwisseling over
ontwikkelingen en plannen van provincie en gemeente.
De gemeente Emmen werkt aan een Strategienota die het gehele beleidsveld van de gemeente
omvat. Delen hiervan zijn van provinciaal belang, zoals het onderwerp demografische ontwikkeling. ln
en via het relatiebeheer gaan wein2012 het inhoudelijk gesprek over deze nota aan.
Goede voorbeelden zijn verder de lopende bestemmingsplanherzieningen, zoals voor het
buitengebied Noordenveld, de ontwikkeling Assen-Zuid en infrastructuur rondom Westerbork/
woonvisie Midden-Drenthe.

Het verknopen van het provinciaal belang met ruimtelijke ptanontwikketingen in gemeenten verr'tjkt het
planproces en voorkomt problemen achteraf- Het bevordeñ zo ook het wederzijds vertrouwen en het
neemt misverstanden weg.

Een voorbeeld is de ontwikkeling die kan leiden tot bouwen in het Hunzedal. Na het onderzoek
'Bouwen in het Hunzegebied' heeft de gemeente Borger-Odoorn aangegeven hieraan een nadere
invulling te willen geven. Met een groep belangstellenden is gezocht naar een geschikte locatie. Het
onderzoek vond breed plaats. Voor de ruimtelijke kwaliteit is Atelier Mooi Drenthe betrokken.
Via het Relatiebeheer is verder een oplossing gevonden om de problematiek in De Wolden van het
motorcrossterrein langs de N48 op te lossen. Ruimtelijk bleek het terrein niet meer van provinciaal
belang te zijn. De provincie is wel bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning. De zonering binnen
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het terrein is zo gemaakt, dat het verlenen van een omgevingsvergunning door de provincie geen
problemen hoeft op te leveren.
Realisatie van een geluidswal langs de Oude Tolweg in Tynaarlo is een ander voorbeeld. Door een
communicatiefout wachtten gemeente en provincie op elkaar. Door het Relatiebeheer is dit project op
een prettige manier weer vlot getrokken.

Het Relatiebeheer leve¡t tot slot resultaten waar het om het bereiken yan consens us in een situatie
van conflicterende belangen gaat.

De gemeente Meppel werkt aan de ontwikkeling van een nieuw woongebied: Nieuwveense Landen. ln
het kader van de bestemmingsplanprocedure zag de provincie zich genoodzaakt een zienswijze in te
dienen die betrekking heeft op geluidsproblemen in relatie tot woningbouw in milieuzonering van de
provinciale weg (N375). Vanuit Relatiebeheer is wederzijds inzet geleverd aan de onderlinge
afstemming die hebben bijgedragen aan een oplossrng.

Aandachtspunten 2012
Vanuit het Relatiebeheer worden voor 2012 de volgende aandachtspunten gezien:
- continueren van het Relatiebeheer op basis van lopende Evaluatie.
- doorvoeren van relatiebeheer op bestuurlijk niveau in alle gemeenten (overleg gedeputeerden

met een gemeente; in elk gemeente in principe eens per jaar);

- uitbouw bekendheid Relatiebeheer.

Assen, mei 2012.
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