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lnleiding

Op 18 december 2013 hebben uw Staten ingestemd met de benoeming van de leden van de ver-
nieuwde AFLO, voor een periode van twee jaar. Daarbij hebt u de wens uitgesproken de comm issie
uit te breiden met een extra lid, zijnde een Drentse ondernemer. Tevens is toegezegd het functioneren
van de commissie in de zomer van 2014 te evalueren.

De commissie heeft zich de commissie Leefomgeving (de ciel) genoemd. De ciel heeft zich in eerste
instantie gericht op het ontwikkelen van een werkwijze die nuttig is in deze tijd en van toegevoegde
waarde is voor de provincie. De ciel wil inspireren met vernieuwende aanpakken in de praktijk, gericht
op het versterken van het tactisch functioneren van de provincie (bijvoorbeeld nieuwe manieren van
sturen met geld en instrumenten). Daarvoor wil zij enkele praktijkexperimenten uitvoeren. Deze werk-
wijze is op 29 januari 2014 aan de Statencommissie Omgevingsbeleid gepresenteerd en werd daar
enthousiast ontvangen.

Vervolgens is gestart met de voorbereiding van de eerste experimenten. ln de praktijk vraagt dit om
de nodige voorbereiding met het desbetreffende gemeentebestuur. Het eerste experiment heeft als
doel om de economische spin-off van het Nationaal Park Dwingelderveld voor het dorp Ruinen te ver-
groten. Dit experiment gaat binnenkort van start. Andere experimenten richten zich onder andere op
Groningen Airport Eelde en een beeldbepalend leegstaand bedrijfspand in de gemeente Borger-
Odoorn. Deze experimenten zijn nog in voorbereiding.

De ciel heeft met name in het ambtelijk relatiebeheer met de gemeenten bekendheid gekregen. ln
de komende Iijd zal worden ingezet op het vergroten van de bekendheid van de ciel en haar inspire-
rende werkwijze. Hiertoe zal onder andere een website worden ingericht en zullen diverse presen-
taties worden gehouden . Zo zal de ciel op 1 9 novem ber 2014 haar werkzaam heden tot dan toe aan
de Statencommissie Omgevingsbeleid presenteren.

Het daadwerkelijk evalueren van het functioneren van de ciel kan pas plaatsvinden als enkele prak-
tijkexperimenten zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze evaluatie in het najaar van 2015 uit te
voeren.

Advies

1. Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de commissie Leef-
omgeving en instemmen met het voortzetten van de activiteiten en evaluatie in het najaar van
2015.

2. Mevrouw Bianca Hoogendoorn benoemen als extra lid van de commissie, waarmee invulling wordt
gegeven aan de vacature "Drentse ondernemer".

Beoogd effect

Een andere, meer inspirerende, wijze van advisering op ruimtelijk-economische ontwikkelingen.
De aanpak van complexe opgaven op een vernieuwende wijze van een goede start voorzien,
gericht op een duurzame ontwikkeling van Drenthe, en daarmee inspiratie bieden voor de aanpak
van vergelijkbare opgaven elders in de provincie én het versterken van het tactisch opereren van
de provincie.
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Argumenten

1.1. De voorgestetde werkwijze van de cieL, om met praktijkexperimenten op zoek te gaan naar ver-

nieuwende aanpakken voor complexe opgaven, kan leiden tot nieuwe oplossrngsrichtingen voor
de opgave zelf en voor inspiratie voor andere opgaven in de provincie. Het eersfe experiment zal
binnenkort van start gaan en in de loop van 2015 zullen andere experimenten onder de vlag van

de cieL worden gestart. Op öasis van het verloop van deze experimenten kan worden bekeken of
de voorgestelde aanpak van de cieL daadwerkelijk meerwaarde biedt voor een duurzame ontwik-
keling van Drenthe.

2.1. Met de benoeming van mevrouw Bianca Hoogendoorn uit Hollandscheveld wordt invulling ge-
geven aan de wens van uw Staten om de cieL uit te breiden met een Drentse ondernemer. Bianca
Hoogendoorn is directeur/eigenaar van de Narmada Academie. Daarnaast is zii actief in net-
werken van noordelijke MKB-ondernemers en ZZP-ers.

Uitvoering

Tijdsplanning
Op 1B december 2013 zijn de leden van de commissie benoemd voor een periode van twee jaar

Financiën
Niet van toepassing

Europese context
Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie
Evaluatie functioneren ciel, eind 2015.

Bijlagen
Geen.

Ter inzage in kamer C0.39

Geen.

Assen, 4 november 2014

Kenm erk: 441 3.1 1 l2O1 4006263

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

wa/coll



Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 november 2O14, kenmerk

4413.1112014QO6263;

f . in te stemmen met het voortzetten van de activiteiten van de commissie Leefomgeving en met de

evaluatie in het najaar van 2015;

2. mevrouw Bianca Hoogendoorn te Hollandscheveld te benoemen als lid van de commissie Leefom-
geving.

Assen, 17 december2014

Provinclale Staten voornoemd,


