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Geachte Statenleden, 

de eraad van de gemeen oogeveen van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe een zienswijze ontvangen op bestemmingsplan 
Parapluherziening Buitengebied, Ruimte voor ruimte. Het doel van deze herziening 
is om de regeling Ruimte voor ruimte uit de vigerende bestemmingsplannen 
buitengebied te actualiseren en daarbij te verruimen. In de zienswijze wordt 
geconcludeerd dat de Provinciale Verordening niet voorziet in de mogelijkheid van 
2 compensatiewoningen. Gelet op de met het plan gemoeide belangen wordt in de 
zienswijze de bereidheid uitgesproken om in nader overleg t 

ceptabele oplossing. 

rajeci op ; 2013 c e gemeente van de gemeente 
Hoogeveen per brief geinformeerd over de stand van zaken wat betreft 
bestemmingsplan Parapluherziening Buitengebied, Ruimt; voor ruimte (van deze 
brief is een afschrift verstuurd aan Gedeputeerde Staten van Drenthe). Als bijlage 
bij die brief wordt verwezen naar de aan u gerichte brief van Gedep 
van Drenthe van 16 januari 2013 (kenmerk 3/3.2/2013C 

rt201 de Hoogeveense emeenteraad 
is een motie door de raad aanger I. De gen eenteraad van Hoogeveen vraagt 
in de motie om uw Staten te verzoeken de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe voor wat betreft de Ruimte voor ruimte regeling op korte termijn aan te 
passen, zodat het Hoogeveense ontwerpplan (inclusi f de mogelijkheid van 2 
compensatiewoningen) verder kan. De volledige 
overwegingen is als bijlage aan deze brief toegevoegd. 
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Ik hoop u op de; wijze voldoi hebber ingelicht. Als i ragen lebt kur 
contact opnemen met Ruud Kranenberg, via telefoonnummer 14 0528. Wilt u bij 

entuele respondentie )ltijd het dez< brie' 13.0017617 
vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
Namens Buriemeester en Wethouders van Hoogeveen, 

Arthur yVijngaarden 
Afdelingshoofd Advies 
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Fractie : CDA, PvdA, Gemeentebelangen en ' 

Onderwerp : Ruimte voor Ruimte 

CDA 
^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

Gemeentebelangen 
| j0i*~ Hoogeveen e.o. 

m De raad van de gemeente Hoogeveen 

Gehoord de beraadslaging, 

Overweegt het volgende 
Op 7 maart heeft het college de raad geinformeerd over het gebrek aan voortgang in de 
totstandkoming van een regeling Ruimte voor Ruimte. 
Het college heeft de door de raad gewenste regeling neergelegd in eer 
ontwerpbestemmingsplan. 
Op dit plan is door gedeputeerde staten van Drenthe een zienswijze ingediend met de 
strekking dat het plan in strijd is met de provinciate omgevingsverordening waar het plan de 
mogelijkheid biedt om twee compensatiewoningen te bouwen als tenminste 2000 m2 
schuurruimte wordt afgebroken. 
De provinciale omgevingsverordening biedt ruimte c iff een compensatiewoning te bouwen 
als 750 m2 schuurruimte wordt afgebroken. 

• Er is op dit moment geen concreet zicht dat de provinciale omgevingsverordening op dit punt 
wordt aangepast. 

• Het doel van de ruimte voor ruimte regeling is de verrommeling van het buitengebied tegen 
te gaan. Dat doel wordt ook bereikt met het afbreken van grotere oppervlaktes aan 
schuurruimte in ruil voor twee compensatiewoningen. 
De andere Drentse gemeenten kunnen zich blijkens overleg in de Vereniging van Drentse 
Gemeenten hierin vinden en de gemeente De Wolden heeft vorig jaar een bestemmingsplan 
vastgesteld met een regeling als door Hoogeveen in het ontwerp opgenomen, waartegen 
gedeputeerde staten geen zienswijze hebben ingediend. 

• De crisis in de bouwsector vereist een stimulerende overheid ook op dit gebied. 

Spreekt als zijn mening uit 
• Het is wenselijk dat voi r het afbreken van grotere oppervlaktes aan bijgebouwen twee 

>mpensatiewoningen mogelijk moeten zijn e n dat het daarom gewenst is dat de provinciale 
omgevingsverordening op dit punt tussentijds wordt aangepast. 

Verzoekt het college dit bij provinciale staten onder de aandacht te brengen en te vragen om de 
provinciale omgevingsverordening voor wat betreft de Ruimte voor Ruimte regeling op korte termijn 
aan te passen zodat het Hoogeveense ontwerpplan verder kan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
CDA Bert Otten, PvdA Mark Tuit, Gemeentebelangen Be Okken, W D Arend Steenbergen 


