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Onderwerp: Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Geachte minister,

Op 11 september 2020 hebt u de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld en

aan de Tweede Kamer gestuurd. Ten opzichte van het ontwerp van de NOVI uit
2O19 zijn vele zaken verder verduidelijkt en toegelicht. Namens de provincie
Drenthe willen wij bij u, ten aanzien van de definitieve NOVI, nog een aantal
zorgpunten onder de aandacht brengen.

Wij hebben gezien dat in hoofdstuk 2 van de NOVI discussiekaarten zijn toe-
gevoegd waarbij met name de discussiekaart voor energieproductie ons onaan-
genaam heeft verrast.
Het gaat hier om een nieuwe kaart die in deze vorm niet in de ontwerp-NOV|
stond en waarover geen gesprekken hebben plaatsgevonden met ons.

Op deze kaart wordt voor (potenties voor) wind- en zonneparken op land in-
gezet op het versterken van bestaande en geplande concentraties windmolens.
Daarnaast worden potentiële nieuwe locaties aangeduid voor de opstelling van
windmolens gekoppeld aan landschapskenmerken. Opvallend is dat hier land-
schappelijk waardevolle gebieden worden genoemd, zoals bijvoorbeeld de Natio-
nale parken Drentsche Aa en Natura 2000-gebied Dwingelderveld.
Wij hebben gelezen dat de discussiekaarten uitdrukkelijk niet zijn bedoeld als na-
tionaal streef- of eindbeeld. Desondanks willen wij u erop wijzen dat deze kaart
negatieve effecten heeft op gebiedsprocessen in onze provincie, met name in de
gebieden waar windenergie een zeer gevoelig onderwerp is. Het is essentieel dat
de discussie over energieproductie op land via het proces van de RES'sen wordt
gevoerd, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.
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Wij vinden het van het grootste belang dat de regie op het ruimtebeslag van de
energietransitie in de regio blijft. Wij willen van onze kant dan ook benadrukken
dat de uitkomst van de RES voor ons leidend zal zijn voor eventuele toekomstige
ontwikkeling van windenergie op land. We ontvangen van u graag een beves-

tiging dat de regie in de regio blijft.

Daarnaast hebben wij in het bestuurlijk overleg Leefomgeving van 11 juni 2020

met u gesproken over de omgevingsopgave in het kader van het versterken van

het stedelijk netwerk Noord-Nederland. Voor het landsdeel Noord is besproken
dat in Noord-Nederland naast een groei opgave ook een grote transformatie en

krimpopgave ligt en dat onder andere Emmen (naast Groningen-Assen) een be-

langrijk rol speelt in het stedelijk netwerk. Echter hebben wij tot onze teleur-
stelling geconstateerd dat Emmen nog steeds ontbreekt als onderdeel van het
Stedelijk Netwerk Nederland.
Wij gaan er desondanks vanuit dat in het kader van de Omgevingsagenda Noord
de positie van Emmen als onderdeel van de NG4, de aandacht krijgt die het nodig
heeft en verdient.

Graag ontvangen wij uw reactie

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll

Afschrift aan:
- Provinciale Staten van Drenthe
- de Leden van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

Postbus 20018, 2500 EA's-Gravenhage


