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Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 4 december 2013
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Behandeld door de heer G.H. Arkema (0592) 35 54 36 en mevrouw

B.M. Kiers-Mastenbroek (0592) 36 51 26

Onderwerp: Beantwoording toezegging in Statencommissie OGB van 4 september

201 3 over projecten en thema's Gebiedsvisie/Omgevingsvisie

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 4 september 2013 is gevraagd

om een overzicht van lopende thema's en projecten die geÏnitieerd zijn vanuit de Om-

gevingsvisie 2010.

Uitwerking
De vraag naar een overzicht van lopende thema's/projecten is in de toezeggingenlijst

algemeen geformuleerd.

De Omgevingsvisie is het richtinggevend beleidskader van de provincie, met daarin

opgenomen enerzijds onze eigen ontwikkelingsgerichte ambities op visie- en beleids-

niveau en anderzijds kaderstellende voonivaarden voor door anderen geëntameerde

ontwikkelingen.

Voor invulling van de gedane toezegging proberen we dicht bij de uitgangspunten van

de Omgevingsvisie te blijven en met name die thema's/projecten te benoemen die aan

de doelen van de Omgevingsvisie bijdragen. Aldus kon tot een redelijk overzichtelijke

lijst worden gekomen. De projecten/thema's verkeren in verschillende stadia van af-

ronding.





Overzicht thema's/projecten

Algemeen
- Actualisatie Om gevi ngsvisie
- Structuurvisie Ondergrond

Ruimtelijke kwaliteit
- Handreiking Kernkwaliteiten
- Verdieping toepassing SERladder (heet inmiddels: Ladder voor duurzame verstede-

lijking)
- Geopark De Hondsrug
- Bodemvisie

Gebiedsontwikkeling
- Uitwerking regionale agenda's:
- Gebiedsvisie Wind

- Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde
- Regionale Woonvisies, Woningmarkt offensief

Stedelijke ontwikkeling
- lntegrale visie + uitvoeringsprogramrna TT-círcuit
- RSP-projecten

Pl attel a n d sontwi kkel i n g

- Vitaal Platteland

- UNESCO voordracht Koloniën
- Landbouwvisie

Bedrijvigheid en Energie
- Energietransitiepark (ÉlP) Wijster
- Aotua I iseri ng behoefteram i ng bedrijventerreinen
- Agroparken
- Energiestrategie
- Drentse Energie Organisatie

Water/Natuur
- Natuurvisi e 204O, kijkriehtingen
- Herijking EHS
- Flora en Fauna Beleidsplan
- Beekdalenvisie
- Grote Natuurprojecten
- Gebiedsdossiers voor grondwaterbeschqrm ingsge-bieden

Organisatorisch
- Regionale Uitvoeringsdienst


