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Inleiding  

In de afgelopen weken hebben twee wijzigingen van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
(POV) ter inzage gelegen. Deze twee wijzigingen hebben betrekking op: 
a. aanpassing van artikel 3.26 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 5 februari 2014, nummer 
201304840/1, is het voor de provincie niet meer mogelijk ontheffing te verlenen voor het in  
artikel 3.26 van de POV opgenomen verbod voor het vestigen of significant uitbreiden van  
solitair buiten bestaand stedelijk gebied gelegen regionaal georiënteerde bedrijven. Dit is een 
voor Drenthe ongewenste situatie. Om hier een oplossing voor te realiseren, wordt voor-
gesteld het artikel aan te passen op de wijze zoals is aangegeven in het bijgevoegde ont-
werpbesluit; 

b. aanpassing van de Ruimte-voor-ruimteregeling 
De Ruimte-voor-ruimteregeling zoals die nu geldt op basis van de POV geeft beperkte toe-
passingsmogelijkheden. Breed onder gemeenten, maar ook in de provinciale politiek, leeft de 
behoefte om op basis van de regeling meer maatwerk te kunnen leveren. Hiertoe is een voor-
stel opgenomen waarin dit verder is uitgewerkt. Onderdeel ervan is dat toepassing kan leiden 
tot niet één maar twee of, onder omstandigheden, zelfs meer compensatiewoningen. 

 
Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn door vier personen/overheden zienswijzen ingediend. In 
de bij dit statenstuk gevoegde Nota van beantwoording hebben wij aangegeven op welke wijze wij met 
deze zienswijzen zijn omgegaan. De ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing in de 
toelichting behorende bij het voorstel. 

Advies  

De 10e wijziging van de POV vaststellen. 

Beoogd effect 

De POV in overeenstemming brengen met jurisprudentie en actuele beleidswensen. 

Argumenten 

1.1. Aanpassing artikel 3.26 is noodzakelijk om te blijven voldoen aan het provinciaal ruimtelijk beleid 
zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe. 

Op grond van het derde lid van artikel 3.26 van de POV voorziet een ruimtelijk plan niet in vestiging of 
significante uitbreiding van een solitair buiten bestaand stedelijk gebied gelegen regionaal georiën-
teerd bedrijf. Hierop geldt een uitzondering voor agrarische bedrijven, bedrijven binnen de sector  
recreatie en toerisme en overige functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid. In het vier-
de lid van artikel 3.26 van de POV is voor dit verbod een ontheffingsmogelijkheid opgenomen: Gede-
puteerde Staten kunnen ontheffing verlenen indien zwaarwegende argumenten dit rechtvaardigen en 
het bedrijf belangrijk is voor de lokale werkgelegenheid. 
 
De Raad van State achtte deze omschrijving van de ontheffingsmogelijkheid te ruim in relatie tot het-
geen is opgenomen in artikel 4.1a van de Wro (in werking getreden op 1 oktober 2012). Dit artikel 
bepaalt namelijk dat slechts ontheffing kan worden verleend voor zover de verwezenlijking van het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd.  
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In deze specifieke situatie kon naar het oordeel van de Raad van State lokale werkgelegenheid niet 
worden aangemerkt als een bijzondere niet voorziene omstandigheid.  
 
Hierdoor is de rechtskracht aan dit vierde lid komen te vervallen, waardoor er geen ontheffing meer 
kan worden verleend van het verbod opgenomen in het derde lid. Dit is een ongewenste situatie,  
omdat wij vanuit de zorg voor een goede ruimtelijke ordening de mogelijkheid moeten hebben om in 
voorkomende situaties ontheffing te kunnen verlenen. Daarnaast is het absolute verbod dat als gevolg 
van de Raad van State-uitspraak nu geldt op uitbreiding van bedrijvigheid in het buitengebied, strijdig 
met het provinciale beleid zoals uiteengezet in de Omgevingsvisie. In (zeer) bijzondere omstandig-
heden moet namelijk conform de Omgevingsvisie van die hoofdregel kunnen worden afgeweken, zo-
als in een aantal situaties in het verleden ook daadwerkelijk is gebeurd. Het nu voorliggende voorstel 
voorziet in herstel van die mogelijkheid.  
 
In het nu voorliggende voorstel is opgenomen dat wij de bevoegdheid krijgen nadere regels te stellen 
met betrekking tot het in het derde lid van artikel 3.26 genoemde verbod. Door deze op te nemen in 
een beleidsregel wordt naar buiten toe duidelijk op welke wijze wij zullen omgaan met de mogelijkheid 
om af te wijken van het genoemde verbod. Wij zullen deze beleidsregel volgtijdelijk op het besluit van 
uw Staten vaststellen. In de voorbereiding van deze beleidsregel zullen gemeenten en andere be-
langhebbenden worden geïnformeerd en zal het ontwerp worden gepubliceerd en voor een ieder ter 
inzage worden gelegd. 

 
1.2. Aanpassing van de Ruimte-voor-ruimteregeling voorziet in een behoefte en is bestuurlijk gewenst. 
De Ruimte-voor-ruimteregeling zoals die nu geldt op basis van de POV Drenthe geeft beperkte toe-
passingsmogelijkheden. Breed onder gemeenten, maar ook in de provinciale politiek, leeft de behoef-
te om op basis van de regeling meer maatwerk te kunnen leveren. Hiertoe is een voorstel uitgewerkt 
dat in de POV zal worden opgenomen. Onderdeel ervan is dat toepassing kan leiden tot niet één maar 
twee of, onder omstandigheden, zelfs meer compensatiewoningen. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
- Gemeenten 

Communicatie  
Toezending besluit aan hen die zienswijzen kenbaar hebben gemaakt.  
Publicatie in het Provinciaal blad en toezending aan gemeenten. 
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Bijlag en  
1. Nota van beantwoording 
2  Brief aan hen die zienswijzen hebben ingebracht 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
1. Ingediende zienswijzen 
 
 
 
Assen, 14 mei 2014 
Kenmerk: 20/3.4/2014001599 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa.coll. 
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10e wijziging van de Provinciale Omgevingsverordeni ng Drenthe (POV) 
 
Artikel I, onderdeel A 
De Ruimte-voor-ruimteregeling zoals die nu geldt op basis van de POV Drenthe geeft beperkte toe-
passingsmogelijkheden. Breed onder gemeenten, maar ook in de provinciale politiek, leeft ook de 
behoefte om op basis van de regeling meer maatwerk te kunnen leveren.  
 
Aanpassing van de regeling biedt meer mogelijkheden voor toepassing van de regeling om kwaliteits-
verbetering in het buitengebied te realiseren. Bij toepassing van de regeling zal per saldo de opper-
vlakte aan bebouwing in het landelijk gebied afnemen. Verwacht wordt dat er meer gebruik van de 
regeling gemaakt zal gaan worden, afhankelijk van de marktsituatie. Om het gebruik van de regeling 
te stimuleren en het slopen van grotere oppervlaktes aan landschap ontsierende bebouwing te stimu-
leren, wordt de mogelijkheid geboden om, bij sloop van minimaal 2.000 m2, twee compensatiewo-
ningen te realiseren. 
 
Afwijking van de sloopnorm is mogelijk, mits er sprake is van een extra kwaliteitsslag. Bij de beoorde-
ling hiervan zal gekeken worden naar de volgende onderdelen: 
- de afwijking van de sloopnorm zal in verhouding moeten zijn met de kwaliteitsslag; 
- het plan moet betrekking hebben op een stedenbouwkundige of landschappelijke verbetering; 
- het plan moet passend zijn bij de identiteit van het gebied; 
- het plan moet aansluiten bij de historische context van de omgeving. 
 
In algemene zin zal het plan moeten bijdragen aan de herkenbaarheid van de verschillende land-
schapstypen. 
 
Artikel I, onderdelen B en C 
In het bestaande derde lid van artikel 3.26 van de POV was een verbod opgenomen om in een ruimte-
lijk plan te voorzien in vestiging of significante uitbreiding van een solitair buiten bestaand stedelijk 
gebied gelegen regionaal georiënteerd bedrijf. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor agrarische 
bedrijven, bedrijven binnen de sector recreatie en toerisme en overige functioneel aan het buitenge-
bied verbonden bedrijvigheid. In het vierde lid van artikel 3.26 was opgenomen dat Gedeputeerde 
Staten ontheffing konden verlenen van dit verbod "indien zwaarwegende argumenten dit rechtvaar-
digen en het bedrijf belangrijk is voor de lokale werkgelegenheid". 
 
In zijn uitspraak van 5 februari 2014, zaaknummer 201304840/1 (dierenpension Grolloo), heeft de 
Raad van State het vierde lid (de ontheffingsmogelijkheid) onverbindend verklaard in verband met het 
feit dat de regeling in strijd is met het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In casu was de 
ontheffingsmogelijkheid ruimer geformuleerd dan op basis van de Wro was toegestaan. Hierdoor was 
het vanaf dat moment niet langer mogelijk een ontheffing te verlenen van het verbod zoals dat was 
neergelegd in het derde lid. Dit levert echter een ongewenste situatie op. Wij achten het noodzakelijk 
dat in bijzondere gevallen toch van dit verbod afgeweken zou moeten kunnen worden.  
Teneinde deze ruimte toch in de POV op te nemen, waarbij wel terughoudend wordt omgegaan met 
de mogelijkheid tot nieuwvestiging of significante uitbreiding buiten stedelijk gebied, hebben wij be-
sloten in de POV op te nemen dat met betrekking tot dit onderwerp wij de mogelijkheid krijgen tot het 
stellen van nadere regels. Wij kunnen hiertoe in een beleidsregel aangeven hoe wij zullen omgaan 
met de in het derde lid bedoelde vestiging of significante uitbreiding. Wij hebben een uitzondering 
opgenomen voor agrarische bedrijven, bedrijven binnen de sector recreatie en toerisme en overige 
functioneel aan het buitengebied verbonden bedrijvigheid, omdat dit ook al in de nu vervangen re-
geling was opgenomen. Dit betekent dat de beleidsregel hierop geen betrekking kan hebben.
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 mei 2014, kenmerk 
20/3.4/2014001599; 
 
gelet op het bepaalde in of krachtens de Wet ruimtelijke ordening; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
Artikel I 
Vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. 
 
A. 
In artikel 3.24, tweede lid: 
1. komt onder b na ";" de zinsnede "met een afwijkingsmarge van maximaal 5%;" 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" 

ingevoegd: 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. 
In 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 
betrekking op bedrijven binnen de sector recreatie en toerisme en overige functioneel aan het 
buitengebied verbonden bedrijvigheid. 

 
C. 
In artikel 3.26 komt het vierde lid te vervallen. 
 
Artikel II 
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. 
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Artikel III 
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad. 
 
 
Assen, 2 juli 2014 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
      , griffier      , voorzitter 
 
wa.coll. 
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Nota van beantwoording 
ingediende zienswijzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe 
13 mei 2014 
 
 
 
 
 



 
Ingekomen zienswijzen met betrekking tot 10e wijzigingstranche POV 
Voorafgaand aan dit statenvoorstel hebben twee ontwerpen ter inzage gelegen. De voorgestelde wijziging 
van de Ruimte-voor-ruimteregeling heeft tezamen met het ontwerp van de Actualisatie van de 
Omgevingsvisie van 30 januari 2014 tot en met 12 maart 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerp van de 
aanpassing van artikel 3.26 van de POV heeft in een separaat traject van 3 april 2014 tot en met 30 april 
2014 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage leggingen zijn 4 (vier) zienswijzen ingediend. 
Zienswijzen zijn ontvangen van: 

 
Nr. Naam    Woon-/vestigingsplaats   Ingekomen 
1.  Mr. C. van Ginkel  Zuiderdiep 190, 2e Exloërmond  11 maart 2014 
2. Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24, Beilen   13 maart 2014 
3. Gemeente Borger-Odoorn Postbus 3, Exloo   14 maart 2014  
4. Gemeente Aa en Hunze Postbus 93, Gieten   18 april 2014 

 
 

De zienswijze nummer 3 is buiten de termijn ingediend. Juridisch gezien moet deze zienswijze buiten 
behandeling worden gelaten. In de Nota van beantwoording is er ondanks dat toch voor gekozen ook 
aandacht te besteden aan deze ingebrachte zienswijze. 

 
  



Nr. Zienswijze Antwoord Aanpassing 
1a Ruimte-voor-ruimteregeling 

Toelichting op het voorstel tot aanpassing 
van de Ruimte-voor-ruimteregeling en/of een 
Memorie van Toelichting ontbreekt. 

Bij het voorstel tot aanpassing van deze regeling 
was een toelichting opgenomen. In het nu aan PS 
voorliggende voorstel hebben wij de toelichting 
enigszins verduidelijkt.  

Ja 

1b Ruimte-voor-ruimteregeling 
In het voorstel wordt geen inzicht verschaft 
voor wat betreft de ontwikkelingen die 
mogen worden verwacht bij vaststelling van 
dit voorstel tot aanpassing van de Ruimte-
voor-ruimteregeling. 

Aanpassing van de regeling biedt meer 
mogelijkheden voor toepassing van de regeling om 
kwaliteitsverbetering in het buitengebied te 
realiseren. Bij toepassing van de regeling zal per 
saldo de oppervlakte aan bebouwing in het landelijk 
gebied afnemen. Verwacht wordt dat er meer 
gebruik van de regeling gemaakt zal gaan worden, 
afhankelijk van de marktsituatie. Toelichting bij het 
voorstel aan PS zal worden verduidelijkt. 

Ja 

1c Ruimte-voor-ruimteregeling 
De uitbreiding van de sloopnorm van één 
naar maximaal twee compensatiewoningen 
wordt niet onderbouwd. 

Om het gebruik van de regeling te stimuleren en de 
mogelijkheid voor het slopen van grotere 
oppervlaktes aan landschap ontsierende bebouwing 
te stimuleren, wordt de mogelijkheid geboden om, 
bij sloop van minimaal 2.000 m2, twee 
compensatiewoningen te realiseren. 

Nee 

1d Ruimte-voor-ruimteregeling.  
Met het voorstel tot een beperkte herziening 
van de POV krijgen de belangen van één 
groep inwoners van Drenthe prioriteit boven 
belangen van alle Drenten voor wie een 
aanpassing van de POV noodzakelijk is. 

De aanleiding voor het aanpassen van de POV ligt 
in de actualisatie van de AOV. Omdat het gaat om 
een actualisatie is er gekozen voor een beleidsarme 
herziening en een beperkt aantal onderwerpen. 

Nee 

1e Ruimte-voor-ruimteregeling. 
Sloopnorm. Met deze wijziging krijgt belang 
agrariërs prioriteit. 

Aanpassing van de regeling biedt meer 
mogelijkheden voor toepassing van de regeling om 
kwaliteitsverbetering in het buitengebied te 
realiseren. Bij toepassing van de regeling zal per 
saldo de oppervlakte aan bebouwing in het landelijk 
gebied afnemen. Dit is zowel van belang voor de 
kwaliteitsverbetering van het buitengebied door het 
slopen van landschapsontsierende bebouwing als 
een belang voor de agrariër die een extra woning 
kan realiseren. 

Nee 

1f Ruimte-voor-ruimteregeling.  
Het werken met een dubbele ontkenning in 
de tekst van artikel 3.34 wordt afgeraden. 

Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan. Nee 

2 Ruimte-voor-ruimteregeling.  
Positief, dit vergroot de kansen op 
kwaliteitsverbetering in het buitengebied. 

Wij danken indiener voor het uitspreken van deze 
waardering. 

Nee 

3 Ruimte-voor-ruimteregeling.  
Hier maakt Borger-Odoorn geen gebruik van. 

Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan. Nee 

4 Artikel 3.26 
In het algemeen en in het bijzonder vanwege 
de belangen van het Dierenpension de Open 
Ruimte waardering voor initiatief tot 
aanpassing van de POV. 

Wij danken indiener voor het uitspreken van deze 
waardering. 

Nee 
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Behandeld door de heer J. Venema (0592) 36 58 61

Onderwerp: Zienswijze wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV)

Geacht college,

U hebt bij ons uw zienswijze ingediend met betrekking tot ons voornemen Provinciale
Staten voor te stellen de POV Drenthe te wijzigen.

W'tj hebben de beantwoording van uw zienswijze opgenomen in de bij deze brief
gevoegde Nota van beantwoording ingediende zienswijzen.

Het voorsteltot wijziging van de POV zal in de vergadering van de Statencommissie
Omgevingsbeleid van 1 1 juni 2014 worden behandeld. Vervolgens zal het voorstel op
2 juli 2014 ter vaststelling aan Provinciale Staten worden aangeboden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog opmerkingen of vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de heer J. Venema, telefoonnummer (0592)36 58 61, of per

e-mail : j.venema@drenthe. nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

e Staten van Drenthe,

, secretaris



Geacht college,

Geacht college,

Geacht college,

Geachte heer Van Ginkel,
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de heer mr. C. van Ginkel
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