CONCEPT-TEKST POP II-BROCHURE II (VERSIE 03)

BLAD 1

POP II
ONTWERP TWEEDE PROVINCIAAL OMGEVINGSPLAN DRENTHE
IN HOOFDLIJNEN

Op weg naar een mooi en actief Drenthe
In het ontwerp van het Tweede Provinciale omgevingsplan (POP II) staan
de provinciale plannen voor duurzaam omgevingsbeleid. In de Provinciale
omgevingsverordening (POV) staat de regelgeving voor de fysieke
omgeving, zoals dat zo fraai heet. Deze regeling is helemaal afgestemd op
het POP om een duidelijke koppeling tussen beleid en regelgeving te
krijgen.
In ons collegeprogramma Werk maken in een veilig en sociaal Drenthe
geven wij aan dat POP II hét uitgangspunt wordt bij de uitwerking van ons
beleid in de periode tot 2007. Op de komende pagina’s willen we met name
laten zien hoe we deze beleidsvoornemens om willen zetten in de praktijk.
De inrichting van het stedelijk en het landelijk gebied staat daarbij centraal.
Maar ook thema’s als bereikbaarheid, kennisinfrastructuur en een goed
sociaal evenwicht zijn van groot belang.
Wij zijn van mening dat het ontwerp POP II een goede basis vormt voor de
duurzame ontwikkeling van onze provincie. Het plan moet ons de komende
jaren in staat stellen de collegedoelen te realiseren.
Na de inspraakperiode van 15 december 2003 tot en met 23 januari 2004
zullen provinciale staten in juli 2004 POP II en POV definitief vaststellen.

Johan Dijks
Ali Edelenbosch
Anneke Haarsma
Hans Schaap
Sipke Swierstra
Assen, december 2003
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UITGANGSPUNTEN ONTWERP POP II
In de visie van de provincie over de richting die Drenthe moet inslaan,
draait het om duurzame ontwikkeling. Drenthe bezit kostbaar kapitaal
op velerlei terrein. Drenthe heeft ruimte en er is rust om van die ruimte
te genieten, om er te wonen en te werken. Drenthe kent relatief goede
milieuomstandigheden en heeft een uniek landschap met waardevolle
natuur, eeuwenoude cultuur en een landbouw die in het landschap
past. De duurzame ontwikkeling die POP II wil bereiken, is dat je de
kwaliteiten van Drenthe moet handhaven en ze waar mogelijk verder
moet verbeteren.
Aan de basis van POP II ligt de visie die de noordelijke provincies in het
Kompas voor het Noorden vastlegden. Die visie gaat uit van het denken in
termen van ‘mal’ en ‘contramal’: het profiel van de ene vorm bepaalt het
profiel van de andere. In het Kompas fungeert het platteland als de
contramal van de stad. Wat je in de een doet, moet je in het ander laten.
Volgens POP II worden de economische activiteiten gebundeld in twee
kernzones. In Noord-Drenthe is dat het gebied tussen Assen, Roden/Leek,
Groningen en Hoogezand. In Zuid-Drenthe gaat het om het gebied tussen
Meppel, Hoogeveen, Emmen, Coevorden, Hardenberg en Steenwijk.
Drenthe wil met de keuze voor twee economische kernzones de
ontwikkeling daar stimuleren en daarmee hun werkgelegenheidsfunctie en
het draagvlak voor de voorzieningen versterken.
Kiezen voor twee kernzones zorgt er tegelijkertijd voor dat de druk op het
landelijk gebied wordt verminderd. Het Drentse platteland beschikt over
unieke waarden op het gebied van natuur, milieu, cultuurhistorie en
landschap. De provincie vindt behoud en versterking van het landelijk
gebied, investeren in natuur, landschap, landbouw, toerisme en recreatie
minstens zo belangrijk als investeren in de kernzones.
Integrale omgevingsplanning
Meer dan bij het eerste omgevingsplan van vijf jaar geleden willen
gedeputeerde staten een grotere verantwoordelijkheid bij gemeenten,
waterschappen en burgers neerleggen. De inbreng van burgers zal worden
versterkt bij de ruimtelijke inrichting en realisering van voorzieningen in de
directe omgeving. Daarmee heeft de provincie de sociale component van
POP II willen versterken.
De provincie wil de samenwerking met de andere overheden en ook de
verschillende doelgroepen verder uitbouwen. Beide hebben ze elkaar nodig
om een beleid te realiseren dat beter past bij de directe beleving van de
burgers en dat adequaat op hun problemen inspeelt.
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POP II EN HET COLLEGEPROGRAMMA 2003-2007
Het collegeprogramma Werk maken in een veilig en sociaal Drenthe
geeft nadrukkelijk aan dat POP II hét beleidsdocument is bij de
uitwerking van het beleid in deze collegeperiode. Letterlijk staat in het
huidige collegeprogramma: 'Een gezonde economie wordt gekenmerkt
door groei, voldoende werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling
(geen dingen doen die later blijvend een negatieve invloed hebben en
onomkeerbaar zijn). Zeker gezien de huidige neergang van de
economie geven wij hieraan prioriteit. Het werkgelegenheidsaspect
zien GS als kern van het collegebeleid.’
De hoofdlijnen in collegebeleid zijn:
•
het ontwikkelen van het stedelijk gebied
•
het ontwikkelen van het landelijk gebied
•
de bereikbaarheid
•
het onderwijs en de kennisinfrastructuur
•
de veiligheid en het sociale evenwicht
In dit overzicht zijn deze vijf hoofdlijnen uit het collegeprogramma
steeds gekoppeld aan de plannen in POP II.

POP II over het stedelijk gebied
Een belangrijke doelstelling voor het stedelijk gebied is het creëren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat om zo een goed aanbod van
werkgelegenheid en voorzieningen te kunnen bieden. Daarnaast moeten de
stedelijke centra uiteraard hun woningbouwtaakstelling realiseren. Ook
moeten ze zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat waarin groen en
water nadrukkelijk een plaats krijgen. Het is juist deze ‘aankleding’ van het
stedelijk gebied die heel sterk de aantrekkelijkheid bepaalt.
De vier streekcentra Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel moeten
volgens POP II de komende jaren hun woningbouwprogramma realiseren.
Dit betekent dat hier tot 2015 in totaal meer dan 17.000 woningen worden
gebouwd. Voor de drie kleinere centra Beilen, Coevorden en Roden gaat
het tot 2015 om nog eens zo’n 2.600 woningen. Buiten de ontwikkeling in de
Drentse stedelijke centra is er voor de ontwikkeling van Groningen en
Stadskanaal bij Eelderwolde en Nieuw-Buinen ruimte gemaakt voor
ongeveer 2.700 nieuwe woningen.
Assen en Emmen hebben belangrijke regionale en landelijke posities. Voor
Emmen komt dat onder andere tot uitdrukking in haar plaats in het
Grotestedenbeleid, de trekkersrol binnen het Stedelijk netwerk Zuid-Drenthe
en de verzorgingsfunctie voor een gebied met ruim 200.000 inwoners.
Assen vormt samen met Groningen het ruimtelijk-economisch zwaartepunt
binnen het Nationaal Stedelijk netwerk Groningen-Assen waar bijna
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500.000 inwoners voor hun werkgelegenheid en voorzieningen van
afhankelijk zijn. Samen met Groningen staat Assen de komende jaren voor
de zware opgave om een grote verstedelijkingsdruk in een kwetsbaar
gebied vorm te geven.
Behalve aan de kernzones in Noord- en Zuid-Drenthe geeft POP II ook
prioriteit aan het Hunzedal en de Veenkoloniën. Daar gaat het om de
economische structuurversterking en het opvangen van een deel van de
vestigingsdruk op de Hondsrug.

Regionale samenwerking in POP II
De ontwikkeling van het stedelijk gebied is primair een
gemeentelijke aangelegenheid. De provincie geeft op
hoofdlijnen een aantal doelen en randvoorwaarden aan.
Verder ondersteunt ze de gemeenten door bij andere
overheden beleidsruimte en middelen te bepleiten en uiteraard
ook door zelf beleidsprioriteiten te formuleren en daarvoor
middelen beschikbaar te stellen. Zo zal Drenthe met de
regionale partners bij het kabinet aandringen op blijvende
betrokkenheid en ondersteuning bij de verdere stedelijke
ontwikkeling van Noord-Nederland zoals aangegeven in het
Kompas voor het Noorden.
In alle betrokken gebieden functioneren inmiddels
samenwerkingsverbanden van de betrokken provincies en
gemeenten. Drenthe vindt het belangrijk dat die organen
sturing gaan geven aan de integrale afweging en de uitvoering
van hun regionale plannen. Regionale samenwerking wordt op
zo’n manier hechter en meer bindend, zodat ook meer in het
belang van de hele regio wordt gedacht en gehandeld.

TER PLAATSE
Gedeputeerde Anneke Haarsma in het centrum van Assen
‘In POP II stellen we vast dat de ontwikkeling van een stad als
Assen essentieel voor de regio is. Op dit moment wordt er in Assen
al keihard gewerkt en zie je op allerlei plekken in de stad - zoals hier
in het centrum - de resultaten van die nieuwe stedelijke dynamiek.
De ontwikkeling van een stad als Assen is niet alleen belangrijk
voor de regio, maar ook voor heel Drenthe. Dat geldt voor de
woningbouw, de voorzieningen en zeker ook voor de
werkgelegenheid.’

Bedrijventerreinen in POP II
Voor het stimuleren van de werkgelegenheid moeten er
voldoende en duurzaam ingerichte bedrijventerreinen
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beschikbaar zijn. POP II ziet vooral op de regionale terreinen
een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten
parkmanagementorganisaties. Dit zijn
samenwerkingsverbanden van het bedrijfsleven, waarin ook
anderen kunnen participeren, vooral bedoeld om het
bedrijfseconomisch resultaat te verbeteren en de milieudruk te
verminderen. Ook het belang van stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteit, in combinatie met een goede
landschappelijke inpassing, wordt benadrukt.

TER PLAATSE
Gedeputeerde Johan Dijks op het Emmtec-park in Emmen
‘Wat hier op het Emmtec Industry & Business Park op het gebied
van parkmanagement gebeurt, mag je met een gerust hart uniek
noemen. Parkmanagement op deze schaal komt nergens anders in
Drenthe voor. De bedrijven hier op het park regelen hun zaken
samen op tal van fronten. Denk aan energie en water, maar ook aan
zaken als facilities en infrastructuur. Op het Emmtec-park hebben
we de laatste tijd allerlei vormen van synergie zien ontstaan waar
niet alleen de bedrijven zelf rechtstreeks van profiteren in de vorm
van een efficiëntere bedrijfsvoering, maar ook ons provinciale beleid
dankzij een zo gering mogelijke belasting van het milieu.

POP II over het landelijk gebied
De belangrijkste doelstelling bij de ontwikkeling van het landelijk gebied is
het realiseren en instandhouden van een vitaal landelijk gebied.
Beleidsthema’s zijn het ondersteunen van de heroriëntatie van de
landbouw, het realiseren van de ecologische hoofdstructuur, allerlei
maatregelen in het kader van het waterbeheer, recreatie en toerisme en het
zorgen voor een duurzame plattelandsontwikkeling.
POP II wil dit bereiken met een tweezijdig beleid. De ecologische
hoofdstructuur en de cultuurhistorische hoofdstructuur leggen dat deel van
het landelijk gebied vast waar het behoud en de ontwikkeling van de
natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden voorop staan. Aan de
andere kant zijn er de landbouwkerngebieden waar - in samenhang met wat
omschreven kan worden als het 'gezicht van Drenthe' - de landbouw ruime
mogelijkheden krijgt.
Een ontwikkeling die al langere tijd speelt, is dat het aantal agrarische
ondernemingen aan het teruglopen is. POP II geeft de mogelijkheden aan
om de woongebouwen en bedrijfsruimten te gebruiken voor wonen en
kleinschalige bedrijfsfuncties. Uitgangspunt blijft hier dat in het buitengebied
allereerst aan de landbouw, de natuurwaarden en de cultuurhistorische
waarden moet worden gedacht.
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Waar sprake is van (te) veel vrijkomende agrarische bebouwing of
bebouwing die niet in zijn omgeving past, biedt POP II de mogelijkheid om
bijvoorbeeld oude schuren te vervangen door een nieuwe bijgebouwen.
Doel is ook hier steeds de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te
versterken.
Om een ontwikkeling van het landelijk gebied op zo’n Drentse maat mogelijk
te maken heeft POP II Drenthe verdeeld in zes zones met elk verschillende
mogelijkheden op het gebied van landbouw, natuur, landschap, milieu,
water, cultuurhistorie en recreatief medegebruik. Deze integrale zonering
geeft aan wat op een bepaalde plek in Drenthe wel en niet mogelijk is. In de
eerste twee zones speelt bijvoorbeeld de landbouw de hoofdrol, in de
laatste twee draait het om natuurbehoud en in de middelste twee zijn beide
functies verweven.
De provincie heeft een regisseursrol bij de uitvoering van het beleid voor het
landelijk gebied, terwijl het Rijk zich bij de uitvoering van het beleid meer op
zijn eigen doelen richt en steeds selectiever wordt. De provincie vindt dat er
in Drenthe op het gebied van natuur en landschap situaties voorkomen die
landelijk uniek zijn en daarom in het rijksbeleid een bijzondere plaats
verdienen. In Drenthe kun je bovendien met relatief weinig geld veel
bereiken.
Blijvende inzet voor het landelijk gebied zal ook bij de EU bepleit worden,
want ook in Brussel wil men in de uitvoering van dit beleid selectiever
worden. Zo zal de ondersteuning van de landbouwsector vanuit de EU zich
in de toekomst vooral concentreren op duurzame bedrijfsvoering.

TER PLAATSE
Gedeputeerde Ali Edelenbosch in het Hunzedal bij Spijkerboor
‘We hebben in POP II afgesproken dat we in het Hunzedal en de
Veenkoloniën hard aan de slag willen. Daar biedt het landelijk
gebied ons nieuwe kansen. Hier in het Hunzedal liggen prachtige
mogelijkheden voor nieuwe natuur. Verderop in de Veenkoloniën
denken we aan nieuwe en vernieuwende woonlocaties die de
bevolkingsdruk elders in de provincie kunnen verlichten. Een echte
uitdaging om deze gebieden, ook in onderlinge samenhang, te
ontwikkelen.’

Waterbeheer in POP II
Het klimaat is aan het veranderen en een van de gevolgen
daarvan is dat er in de toekomst meer neerslag gaat vallen en
dat daarmee de kans op wateroverlast in Drenthe groter wordt.
In de Stroomgebiedvisies Groningen/Noordoost-Drenthe en
Vecht-Zwarte Water zijn de noodzakelijke maatregelen op een
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rij gezet. Ze vormen de basis voor het toekomstige
waterbeheer in Drenthe dat POP II in kaart brengt.
Voorbeelden hiervan zijn de volgende twee maatregelen.
•
Voor de beekdalen in Drenthe, waar in perioden van
intensieve neerslag wateroverlast verwacht mag worden, geldt
volgens POP II voortaan een ‘Nee-tenzij’-beleid voor
kapitaalintensieve ontwikkelingen. Feitelijk betekent het dat de
provincie wil dat daar bebouwing zoveel mogelijk wordt
geweerd.
•
Een tweede voorbeeld zijn de bergingsgebieden waar in
tijden van wateroverlast het overtollige water tijdelijk kan
worden opgevangen. Voor Noord-Drenthe zijn deze gebieden
inmiddels bekend. Voor Zuid-Drenthe moet volgens POP II
eerst nog onderzoek worden ingesteld en overleg met de
betrokkenen worden gevoerd.

TER PLAATSE
Gedeputeerde Sipke Swierstra bij de Beilerstroom
‘We moeten leren op een andere manier met ons water om te gaan,
omdat de kans op wateroverlast door klimaatveranderingen steeds
groter wordt. Ook op dit punt nemen we in ons omgevingsbeleid
dan ook de nodige maatregelen. Zo zijn in POP II nu ook de
gebieden in kaart gebracht waar je in de toekomst maar beter niet
kunt bouwen. Op deze manier denken we problemen te kunnen
voorkomen en uiteindelijk ook de gebieden zelf optimaal te
benutten.’

Toerisme en recreatie in POP II
Drenthe is als vakantiebestemming in trek. In de gemeente
Westerveld bijvoorbeeld werkt één op de vier mensen in het
toerisme. POP II wil de komende jaren een selectieve groei
van het toerisme in Drenthe. Kwaliteitsverbetering,
productvernieuwing en een betere promotie zijn belangrijke
middelen om dit te bereiken. Speerpunten zijn het
cultuurtoerisme en het plattelandstoerisme. Wat dat laatste
betreft denkt POP II onder andere aan recreatieve
nevenfuncties van agrarische bedrijven.
De verblijfsrecreatie heeft zich in Drenthe het sterkst
ontwikkeld in de meest aantrekkelijke, maar tegelijk vaak
kwetsbare gebieden. Dit kan zorgen voor conflicten tussen
natuurdoelen en bedrijfsbelangen. Om in de toekomst
voldoende oplossingen achter de hand te hebben is de
provincie samen met de gemeente Westerveld en anderen
bezig om deze problematiek scherper in beeld te krijgen.
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POP II over bereikbaarheid
De mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om op eigen gelegenheid deel
te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Denk aan de mogelijkheden van
passend woon-werkverkeer, maar ook aan het zelf kunnen opvangen van
de gevolgen van sluiting van voorzieningen in de nabije omgeving. Mensen
moeten en willen zich steeds meer en steeds vaker verplaatsen.
De bundeling van werkgelegenheid en voorzieningen in de stedelijke
gebieden maakt de bereikbaarheid ervan steeds belangrijker. Het is de
bedoeling om alle nieuwe maatregelen op een rij te zetten in een
uitwerkingsprogramma Verkeer en Vervoer Drenthe.

Automobiliteit in POP II
POP II wil verschillende soorten vervoer stimuleren, maar de
rol van de auto blijft voor de Drentse samenleving
buitengewoon belangrijk. Drenthe heeft een hoog autobezit
per inwoner. Het goederenvervoer in Drenthe is ook in de
toekomst grotendeels op de weg aangewezen.
POP II benadrukt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
de stedelijke gebieden en wil dat je er op en snelle en veilige
manier kunt komen. POP II vindt dat de beheersing van de
automobiliteit vooral moet worden bereikt door passende
vormen van openbaar vervoer en door betere
fietsmogelijkheden.

POP II over onderwijs en kennisinfrastructuur
De gevolgen van de informatietechnologie zullen ook in de Drentse
omgeving te merken zijn. Een goede ICT-ontsluiting van bedrijventerreinen,
kantoorlocaties en kennisinstellingen verbetert de vestigingsvoorwaarden
voor de bedrijven en versterkt de economische structuur.
Nieuwe technologie maakt het beter dan ooit mogelijk om ook het
buitengebied goed te ontsluiten. Dit kan tot nieuwe voorzieningen leiden die
bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid. In noordelijk verband wordt
bekeken in hoeverre provincies hierbij een actievere rol moeten gaan
spelen.

Het LOFAR-project in POP II
De provincie wil dat Drenthe de Nederlandse thuisbasis voor
de radioastronomie blijft als de nieuwe generatie telescopen
zich aandient.
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Astron in Dwingeloo heeft een techniek ontwikkeld om van
honderden kleine antennes, verspreid over een groot
oppervlak, één enorme nieuwe telescoop te bouwen. Het
project heeft de naam LOFAR gekregen. Het is de bedoeling
het centrale deel van de telescoop in de gemeente BorgerOdoorn te bouwen. De uiteinden van de vijf ‘armen’ zullen
echter tot ver buiten de provincie reiken.
Een interessant ‘nevenproduct’ van LOFAR is dat tussen alle
stations verspreid over Noord-Nederland en NoordwestDuitsland een glasvezelverbinding komt te liggen met een
capaciteit die de bestaande kabels vele malen overtreft.
Medegebruik van dit hoogwaardige breedbandnetwerk
betekent een nieuwe impuls voor de economie en de
leefbaarheid van Noord-Nederland en de provincie wil zich dan
ook inzetten om dit medegebruik te stimuleren.

TER PLAATSE
Gedeputeerde Hans Schaap op het TT-Circuit
‘Het lijkt haast een historische plek, zozeer is de TT als hét grote
motorevenement van Nederland in de loop van driekwart eeuw
behoorlijk verweven met Drenthe. Het circuit hoort tot de beste ter
wereld en dat willen we graag zo houden. Bij zo’n goed circuit horen
ook bijdetijdse energiedoelen, vinden we als provincie. Daarom
onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om op het
complex met gebruikmaking van de nieuwste technologie op een
duurzame manier energie op te wekken.

POP II over veiligheid en sociaal evenwicht
Het waarborgen van veilige situaties in de buurt van industriële inrichtingen,
bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en tijdens grootschalige evenementen
vereist een sterke regie en een goede samenwerking. In POP II staat het
plan om te komen tot een risico-informatiesysteem met een overzicht van
risicovolle objecten en situaties in onze provincie. Alle betrokkenen kunnen
van dat systeem gebruikmaken.
Daarnaast maakt POP II werk van de handhaving. Afspraken moeten
worden nagekomen, door de overheid en ook door de burger. De provincie
wil een handhaving die uniform en zichtbaar is. Hiertoe zal er met de
‘handhavingpartners’ worden samengewerkt.
Een omgevingsplan moet een middel zijn om de maatschappelijke
samenhang in woonwijken, dorpen en het buitengebied te versterken.
Omgevingsbeleid houdt niet op bij ruimtelijke ordening en verkeer en
vervoer. Het heeft ook te maken met onderwijs, zorgaanbod en
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welzijnswerk. De provincie vindt dat in deze beleidskeuzes de ideeën van
de direct betrokkenen tot uitdrukking moeten komen.
POP II benadrukt de samenhang tussen wonen en het aanbod en gebruik
van voorzieningen. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze sociaalmaatschappelijke samenhang in een woonplan voor de gehele gemeente
uitwerken. De bevolking moet betrokken worden bij de keuzes over
woningbouw in de dorpen.
POP II wil een gedegen inventarisatie laten maken van de Drentse sociale
werkelijkheid met zijn trends en problemen. Zo’n eerste ‘sociaal rapport’ dat
inzicht moet geven in de ontwikkelingen in Drenthe in de komende vijf jaar,
zal er begin 2004 liggen. Het is de bedoeling dat de provincie eens per vier
jaar met een nieuw sociaal rapport komt. Aan de hand van zo’n rapport
kunnen die problemen en mogelijkheden worden opgepakt die het meest
noodzakelijk zijn.
Verder wil POP II de betrokkenheid van de inwoners stimuleren in drie
proefprojecten. Hier hoopt de provincie ervaring op te doen om op lokaal en
regionaal niveau sociaal beleid te koppelen aan omgevingsbeleid rond
wonen, mobiliteit en voorzieningen.
De provincie wil tegelijkertijd ook leren hoe je meer samenwerking en
afstemming kunt krijgen vanuit de verschillende sectoren bij gemeenten en
provincie. Door met POP II nadrukkelijker in te zetten op de sociale
component kunnen er muren tussen beleidsculturen worden geslecht.
Integratie van beleidssectoren lukt alleen als iedereen bereid is elkaars
vaktaal te leren spreken en oog te hebben voor de positie van de ander.

Proefprojecten sociale structuur
De gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld zijn als
plattelandsgemeenten betrokken bij de pilotprojecten van
POP II. Emmen en Hoogeveen gaan meedoen aan projecten
in een meer stedelijke context. Als derde pilotgebied is voor de
Veenkoloniën gekozen.
•
In de Pilot Stedelijk gebied zullen op wijkniveau plannen
worden gemaakt om de problematiek daar te helpen oplossen.
Aandacht zal er bijvoorbeeld zijn voor de veranderende
woningmarkt, veranderende vraag naar
woonzorgvoorzieningen, gevolgen van het combineren van
zorg en werken, de voorzieningen onder één dak, de
toepassing van ICT voor een verkeersveilige inrichting en de
(her)inrichting van de openbare ruimte.
•
De Pilot Dorpsgebied wil onder andere antwoord krijgen
op de vraag wat er waar is van de bestaande ideeën over
vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. In de gemeente
Midden-Drenthe is inmiddels een onderzoeksproject van start
gegaan onder het motto ‘Warkelijk waor’. Dit soort
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onderzoeken moeten een beter inzicht geven in de
maatschappelijke ontwikkelingen op het Drentse platteland en
in de behoeften van bewoners op het gebied van de sociale
infrastructuur. Er komt een relatie met de
dorpsomgevingsplannen waar de verschillende betrokkenen in
Drenthe al ervaring mee hebben opgedaan.
•
De Pilot Drentse Veenkoloniën gaat gebruikmaken van
de resultaten van de studie ‘Parelvissen in de Veenkoloniën’
naar de veranderende sociaal-culturele aspecten van het
gebied. Verder wil men in de pilot het agendapunt ScholingWerk-Brede school van de ‘Agenda van de Veenkoloniën’
gaan uitwerken.

VOOR HET EERST EEN PROVINCIALE
OMGEVINGSVERORDENING
Tegelijk met POP II hebben gedeputeerde staten
ingestemd met de tekst van een Provinciale
omgevingsverordening met daarin de bindende
bepalingen. Met de POV vindt een directe koppeling plaats
van beleid en regelgeving. Het is de eerste keer dat er één
verordening gemaakt wordt voor het omgevingsbeleid.
De nieuwe POV vervangt de Provinciale
milieuverordening, de Provinciale verordening
waterhuishouding Drenthe, de Ontgrondingenverordening
voor Drenthe 2000 en de Provinciale verordening wegen
en vaarwegen Drenthe.
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POP II IN DE INSPRAAK
Het ontwerp van het Tweede Provinciaal omgevingsplan (POP II) en
het ontwerp van de Provinciale omgevingsverordening (POV) liggen
van 15 december 2003 tot en met 23 januari 2004 ter inzage in de
twaalf Drentse gemeentehuizen, bij de waterschappen en op het
provinciehuis in Assen. Gedurende de terinzagelegging kunt u de
stukken ook inzien in de plaatselijke bibliotheken. In die periode kunt u
schriftelijk uw zienswijze/bedenking indienen bij het college van
gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
Op 19, 20 en 21 januari 2004 krijgt iedereen die dat wil, ook de mogelijkheid
om mondeling zijn mening naar voren te brengen. Wilt u van deze
mogelijkheid gebruikmaken, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk opgeven bij
gedeputeerde staten. Zo spoedig mogelijk daarna krijgt u een uitnodiging
met meer informatie over plaats en tijd.

Vervolg van de procedure
•
•
•

•

Eind maart stellen gedeputeerde staten de statenvoordracht voor
POP II en POV vast.
In april 2004 houden provinciale staten op een aantal plaatsen in de
provincie een gedachtewisseling met burgers en doelgroepen over
POP II
In juni 2004 wordt de statenvoordracht voor het POP II en de POV
behandeld in de Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid
(PCO) en in een gecombineerde statencommissievergadering
Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit en Milieu, Water en Groen.
Uiteindelijk stellen provinciale staten in juli 2004 het Tweede
Provinciaal omgevingsplan Drenthe en de Provinciale
omgevingsverordening definitief vast.

MEER INFORMATIE
We konden hier slechts enkele hoofdlijnen van het ontwerp Tweede
Provinciaal omgevingsplan Drenthe belichten. U kunt POP II integraal
raadplegen op de website van de provincie: www.drenthe.nl, klikken op het
logo van POP II.
Wilt u over de volledige tekst van POP II in gedrukte vorm beschikken,
neem dan contact op met de Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 36
52 65. Een set compleet met de plankaarten kost 10 euro. Gedurende de
inspraaktermijn kunt u het complete plan uiteraard ook inzien bij de elders
op deze pagina genoemde instellingen.
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In het ontwerp POP II is waar mogelijk rekening gehouden met reacties die
dit jaar op het voorontwerp ontvangen zijn. Wilt u weten welke reacties er
ingediend zijn en wat gedeputeerde staten hierop geantwoord hebben, dan
kunt u de Nota van beantwoording inzien op genoemde adressen. Hier ligt
ook de Nota van wijzigingen waarin de verschillen tussen het voorontwerp
en het huidige ontwerp op een rijtje gezet zijn. Beide nota’s zijn uiteraard
ook via internet te raadplegen.
Als u extra informatie over de inhoud van POP II wilt, kunt u contact
opnemen met de projectleiding, telefoon (0592) 36 52 23. Vraag naar
Henk van Laar (projectleider) of Harry van der Meer (projectsecretaris).
Mailen kan uiteraard ook naar het speciale mailadres pop@drenthe.nl.
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