
Besluít G-3 2014-625-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 mei 2014, kenmerk

20t3.4t2014001599;

gelet op het bepaalde in of krachtens de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN

Artikell
Vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

A.

ln artikel 3.24, tweede lid:

1. komt onder b na ";" de zinsnede "met een afwijkingsmarge van maximaal 5olo;" te vervallen en

wordt na "750 m2" ingevoegd: en 2.000m2 voor twee compensatiewoningen;

2. wordt na onderdeel b het volgende onderdeel c ingevoegd:

c. afwijking van de onder b genoemde randvoorwaarde is mogelijk mits sprake is van een

extra kwaliteitsslag;

3. het bestaande onderdeel d komt te vervallen;

4. het onderdeel c wordt vernoemd tot onderdeel d en in dit onderdeel wordt na "750 m2"

íngevoegd: of tot 2000 m2;

5. in onderdeel e wordt na "compensatiewoning" toegevoegd: worden vastgelegd;

6. in onderdeel f komt de tekst na "tenzij" te vervallen en wordt vervangen door:

- zich geen situatie voordoet zoals verwoord in artikel 3.35, eerste lid;

- wordt voldaan aan het geen is opgenomen in artikel 3.36, tweede lid, onder c.

B.

ln artikel 3.26 komt het derde lid te vervallen en wordt vervangen door:

3. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de mogelijkheid dat een

ruimtelijk plan voorziet in vestiging of significante uitbreiding van een solitair buiten bestaand

stedelijk gebied gelegen regionaal georiënteerd bedrijf. Deze nadere regels hebben geen

betrekkíng op bedrijven binnen de sector recreatie en toerisme en overige functioneel aan het

buitengebied verbonden bedrijvigheid.

c.
ln artikel 3.26 komt het vierde lid te vervallen.

Artikel ll
Voor de bekendmaking van deze verordening brengen Gedeputeerde Staten de in de Provinciale

Omgevingsverordening Drenthe voorkomende aanhalingen van delen, hoofdstukken, titels,

paragrafen, artikelen en bijlagen in overeenstemming met de op grond van deze wijzigingsverordening

geldende nieuwe nummering.



Besluít G-3

Artikel lll
Deze wijzigingwerordening treedt in werking op de dag na publicatie. in het Provinciaal blad.


