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POV op de schop? 
 
Het provinciale ruimtelijke 
ordening beleid is vastgelegd in de 
Provinciale Omgevings Visie 
(POV). Het huidige stuk is uit 2010 
en is aan een update toe, want er 
verandert veel op dit terrein. Zo 
heeft de provincie meer te zeggen 
gekregen over het natuurbeleid en 
zijn er nieuwe inzichten gekomen 
over het gebruik van de bodem en 
het water in de provincie. Een 
breed samengestelde commissie 
uit de staten heeft samen met 
ambtenaren de hele tekst 
doorgevlooid en wijzigingen 
aangebracht. In de commissie zat 
namens D66 Frederik van 
Lookeren Campagne. 
 

 
 
De discussies in de werkgroep 
gingen soms over technische 
zaken, zoals het wildviaduct bij 
Spier dat op een kaart ontbrak. 
Andere discussie hadden een meer 
politiek lading, zoals of 
bedrijvigheid van dezelfde orde is 
als natuur en waterbeheer. Nogal 
theoretisch, maar voor de VVD 
van belang. Ze kregen hiervoor 
geen bijval. 
 
Een aantal zaken zullen terugkeren 
als de herziening in de Commissie 
Omgevingsbeleid en in Provinciale 
Staten behandeld wordt.  
De implementatie van de 
Gebiedsvisie Windenergie zal 
zeker weer een hoop stof doen 
opwaaien en wij zullen proberen 
meer mogelijkheden te maken 
voor permanent wonen in 
recreatiewoningen. Nadat de POV 
is vastgesteld wordt de provinciale 
omgevings verordening aangepast. 

 

 

 
 

PROVINCIE KORT 
 
Wanneer/wat/waar 
 
Alle vergaderdata, stukken en 
verslagen van de Provincie zijn te 
vinden op: www.drenthe.info/dvs 

 
Transitie Jeugdzorg 
 
De transitie jeugdzorg stond in 
het najaar 2013 centraal in een 
bijeenkomst van de Statenfractie 
in het Drents Archief. Het was 
een goed bezochte bijeenkomst 
met Vera Bergkamp. Het 
onderwerp zal nog regelmatig 
terugkomen in Staten en raden; 
uitwisseling blijkt van groot 
belang. 
 
Nieuwsbrief  gemist? 
 
Een nieuwsbrief gemist? Geen 
nood! Deze zijn digitaal te vinden: 
http://d66drenthe.nl/publicaties 
Om papier en kosten te sparen 
houden wij het aantal gedrukte 
exemplaren beperkt! 
 
Cultuurprijzen 
 
Nomineren voor Talentprijs 
Cultuur en Grote Culturele Prijs 
van Drenthe kan tot 1 februari 
2014 via www.kcdr.nl 
De mummies komen!!! 

  
www.drentsmuseum.nl 
vanaf 4 februari 2014  
 
 

 
D66 doet onderzoek 
naar leegstand 
 
Momenteel is leegstand aan de orde 
van dag in Drenthe. Niet alleen 
winkels en woningen, maar ook 
boerderijen in het buitengebied 
hebben steeds vaker te maken met 
deze problematiek. Dat vraagt om 
creatieve oplossingen vanuit de 
politiek. Daarom doet de fractie 
momenteel onderzoek naar 
leegstand om met voorstellen te 
komen in de Staten. De bevindingen 
worden komend voorjaar verwacht 
op onze website.  
 

  

 

 

 
Duurzaamheidslening 
hernieuwbare energie 
 
Door een amendement van PvdA, SP, 
D66 en CDA is de mogelijkheid om 
het opwekken van duurzame energie 
te stimuleren voor meer particulieren 
mogelijk. Niet alleen panelen, ook 
overige duurzame technieken, die 
gericht zijn op de winning van zonne-
energie. Met andere fracties hebben 
wij gepleit voor de mogelijkheid dat 
ook bewoners van een recreatie-
woning hiervan gebruik kunnen 
maken. 

   
Het uiteindelijke doel van de regeling 
is verhoging van de productie van 
hernieuwbare energie en afname van 
uitstoot van broeikaseffecten. 
Daarnaast wordt verwacht dat de 
invoering van deze lening een positief 
werkgelegenheidseffect zal hebben. 
De verwachting is, dat de uitgewerkte 
regeling voor het voorjaar gereed is. 
Onze fractie heeft aandacht gevraagd 
voor goede communicatie van deze 
regeling. GS heeft toegezegd deze bij 
de gemeentes onder de aandacht te 
brengen. 
 
“Verbonden partijen”  
 
Overheden kennen nogal wat 'ver-
bonden partijen'; organisaties waarbij 
de provincie bestuurlijke en financiële 
belangen heeft. Zoals: Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD), luchthaven 
Eelde, Samenwerkings-verband 
Noord Nederland, de NOM of de 
Drentse Energie Organisatie. Bij 
verbonden partijen kun je op zich 
kritische kanttekeningen zetten, de 
realiteit is: ze zijn er! 
Op initiatief van de Commissie van 
Onderzoek van Provinciale Staten is 
eind 2013 eigen onderzoek gedaan 
naar de positie van de Staten bij 
‘verbonden partijen'. Resultaat: het 
rapport ‘In staat van sturing', een 
handreiking over de invulling van de  

 

 
=  alert blijven! 
 
rol van PS met betrekking tot ver-
bonden partijen.  
Bewustzijn is een belangrijke stap bij 
de verbetering van de positie van de 
volksvertegenwoordiger t.a.v. ver-
bonden partijen. En: stilstaan bij het 
belang van de missie en de opdracht 
van een organisatie (in relatie tot het 
provinciale belang) en het besturings-
model (wie kan/mag wat bepalen). Of: 
hoe stap je eruit? De handreiking 
helpt bij de kaderstellende en 
controlerende taak. Prima ook toe te 
passen op de gemeente! 
 
http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_uplo
ad/kwartaal4_2013/statenstuk_2014-
605_Betrokkenheid_provinciale_staten_bij_ver
bonden_partijen_COMPL.pdf 
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