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Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 18 januari 2O12
Ons kenmerk 31 3.212012000334
Onderwerp: Beantwoording toezegging van gedeputeerde Munniksma inzake begrenzing
Drentsche Aa-gebied

Geachte voorzitter/leden,

Op de toezeggingenlijst aan uw staten staat onder andere nog de volgende vraag/kwestie
open.

Voor wat betreft de begrenzing van het Drentsche Aa-gebied zijn twee zaken van belang. Als
eerste gaat het om de AmvB Ruimte. Op 11 juli 2011 heeft minister Schultz van lnfrastructuur
en Milieu het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), zoals de
AmvB Ruimte inmiddels heet, voorgelegd aan de Staten-Generaal (bijlage bij Kamerstuk
31500 nr. 25). Het Barro is met nota van toelichting eveneens gepubliceerd in het Staatsblad
(2011,391). ln het Barro zijn vooralsnog ten aanzien van zes Rijksbelangen normen uitge-
werkt. Aangezien volgens de minister met het oog op deze belangen snelle inwerkingtreding
geboden is, is er voor gekozen nog eens zeven andere belangen uit te werken in een afzon-
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2. Eventueel
bijstellen
begrenzing
Drentsche
Aa-gebied

Gedeputeerde Munniksma zegt
toe de begrenzing van het
Drentsche Aa-gebied te willen
bijstellen als dit de ontwikkeling
van de in dit Nationaal Land-
schap liggende dorpen zou
belemmeren.

9 februari 201 I 4 mei 2011 OGB 11 mei 201 1: De toe-
zegging hangt nauw samen
met de AmvB van het Rijk
(onder andere begrenzing
Nationale Parken). Het is nog
onduidelijk of die AmvB er
gaat komen.

Dit wordt voorlopig afgewacht.

OGB 22 juni 2011: Naar alle
waarschijnlijkheid komt er
geen AmvB. Definitief ant-
woord kan pas worden gege-
ven ná Parlementaire behan-
deling ná het zomerreces.



derlijke wijzigings-AMvB. Voor de wijzigings-AMvB is inmiddels ook een ontwerp opgesteld
en aan de Kamer voorgelegd. ln een nadere brief van 27 september 2011 heeft de minister
de Kamer tot 14 november 201 1 de gelegenheid gegeven het Barro tezamen met de wijzi-
gings-AMvB te behandelen. De inwerkingtreding van het Barro zal spoedig volgen na deze
datum, kondigt de minister voorts aan. Nationale Landschappen keren als Rijksbelang niet
terug in deze AMvB.

Ten tweede is de Provinciale omgevingsverordening relevant. Het Nationaal Landschap
Drentsche Aa is een specifiek provinciaal belang en keert terug in deze verordening. ln arti-
kel 3.33 van hoofdstuk 3 van deze verordening is de bescherming van het Nationaal Land-
schap Drentsche Aa verankerd. Dit artikel legt de begrenzing vast en regelt dat van ruimtelij-
ke ontwikkelingen in het gebied een bijdrage moet uitgaan aan behoud en versterking van de
kenmerken van het Nationaal Landschap. Een door de Staten aangenomen amendement
heeft gemaakt dat eisen die binnen het gebied werden gesteld aan woningbouw ('migratie-
saldo nul') niet in de vastgestelde verordening zr¡n opgenomen.

Conclusie
Hoewel daar juridisch geen beletselen voor bestaan, zien wij op dit moment geen aanleiding
om de begrenzing van het Nationaal Landschap Drentsche Aa te wijzigen. Het Drentsche Aa-
gebied is een belangrijk provinciaal belang. De regeling borgt dit belang en geeft contouren
waarbinnen gemeenten hun belangenafweging kunnen maken. De huidige begrenzing voor
het gebied, zoals vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening correspondeert met de
feitelijk gehanteerde begrenzing en heeft in de praktijk niet tot problemen voor de ontwikke-
ling van de in het Drentsche Aa-gebied liggende dorpen geleid.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris et voorzitter

jk.coll


