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Structuurvisie 
provincie Drenthe 
 
In het MER bij de Structuurvisie voor de 
provincie Drenthe zijn de persistente pro-
blemen van het MNP als uitgangspunt ge-
nomen en is bepaald welke voor Drenthe 
relevant zijn en welke punten ontbreken.  
Hoogwaterveiligheid bij zeespiegelstijging 
en internationaal concurrerend vestigings-
klimaat leken de bestuurders van Drenthe 
minder relevant, maar de zorg voor een 
duurzame energievoorziening juist wel. 
 
In het MER is nagegaan of de voorgenomen 
ontwikkelingen in de Structuurvisie zouden 
leiden tot het oplossen van de persistente 
problemen of in ieder geval in die richting 
zouden gaan. Op basis van die analyse zijn 
conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
 
Het gebruik van de ‘persistente problemen’ 
als ijkpunt voor duurzame ontwikkeling 
heeft een aantal voordelen: 
§ Het is relatief eenvoudig aan te geven of 

een bepaalde ontwikkeling (1) bijdraagt 
aan, (2) neutraal is voor, of (3) afbreuk 
doet aan het oplossen van het probleem 
en is dus geschikt voor het abstractieni-
veau van de verkenningenfase. 

 
§ Onvoldoende doelbereik inspireert tot 

het identificeren van aanvullende opga-
ven om de doelen wel te bereiken. In die 
zin sluit het goed aan bij het gedachte-
goed van de VROM-Raad over gebieds-
ontwikkeling. Het mogelijk maken van 
nieuwe economische ontwikkelingen 
vraagt nogal eens om het creëren van 
‘milieuruimte’. 

§ De onderwerpen die worden genoemd, 
spreken brede groepen aan en zijn her-
kenbaar voor bestuurder en inspreker. 

§ Door het hogere abstractieniveau over-
brugt het kader de kloof tussen milieu-
kundigen (rekenaars) en ontwerpers (te-
kenaars). 



 

Hoewel het gebruik van de MNP Verken-
ning een uniforme basis garandeert, is er 
alle ruimte voor een invulling op maat en – 
wat nog belangrijker is – voor een goede 
discussie over wat in een bepaald gebied 
duurzame ontwikkeling is en hoe je dat 
meet. In een volgende verkenning kan de-
ze uniforme basis worden geactualiseerd 
en voor zover nodig verbreed. 
 

Case meer in detail 
Waar gaat het over?  
De provincie Drenthe werkt aan een nieuwe 
omgevingsvisie. Deze richt zich op 2020 
met een doorkijk naar 2040 en integreert:  
§ de Provinciale structuurvisie  

(Wet ruimtelijke ordening); 
§ het Provinciaal Milieubeleidsplan 

(Wet milieubeheer); 
§ het Regionale Waterplan (Waterwet); 
§ het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan 

(Planwet Verkeer en Vervoer). 
 
Hoe is het proces gegaan? 
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
worden ambities, hoofdopgaven en kern-
kwaliteiten genoemd, die hun uitwerking 
moeten vinden in de omgevingsvisie. 
 
Als m.e.r.-plichtige onderwerpen worden 
vermeld: functiewijziging ten behoeve van 
de EHS, zoeklocatie regiotram Assen-
Groningen, windenergie, gebruik van de 
ondergrond, bedrijventerrein Assen-Zuid, 
dierentuin en theater Emmen, woningbouw 
Leek-Roden, waterberging en grondwater-
winning. 
In het MER wil de provincie alternatieven 
voor de inhoud van de omgevingsvisie zo-
wel toetsen op doelrealisatie, als op duur-
zaamheid, als op de milieueffecten van de 
alternatieven.  
 

De Commissie heeft geadviseerd om te 
werken met heldere, concrete doelstellin-
gen voor de structuurvisie en om deze te 
formuleren in duurzaamheidstermen. Op 
die manier kan de toets aan doelrealisatie 
en aan duurzaamheid tegelijkertijd plaats-
vinden. Ook adviseerde zij om de milieu-
effecten in beeld te brengen.  
 
Verder heeft de Commissie geadviseerd om 
bij het ontwikkelen van de alternatieven 
zowel op provinciaal niveau als op het ni-
veau van het deelgebied te onderzoeken 
welke alternatieven bestaan om de doel-
stellingen te bereiken. Daarbij dient aan-
dacht besteed te worden aan interessante 
functiecombinaties, zoals water en natuur 
of wonen/werken en mobiliteit.



 

Milieueffectrapport 
In Drenthe heeft men als basis de ‘Persis-
tente problemen’ uit de publicatie ‘Neder-
land later’ (2006) genomen. Daaruit is ge-
selecteerd en is aangevuld wat voor  
Drenthe van belang is. Het resultaat was 
dat in het MER de volgende onderwerpen 
aan bod kwamen: 
§ klimaatverandering en water; 
§ afname van biodiversiteit; 
§ mobiliteit en bereikbaarheid; 
§ kwaliteit van de fysieke omgeving; 
§ behoud van ruimtelijke kwaliteit bij 

sociaal-economische ontwikkelingen; 
§ energievoorziening en CO2-emissie. 
 
Per onderwerp is nagegaan: 
§ wat is de autonome ontwikkeling 
§ wat is het effect van het voorgenomen 

beleid 
§ wat is de mate van doelbereik 
§ wat zijn de belangrijkste aanbevelingen. 
Voor de concrete m.e.r.-plichtige onder-
werpen zijn alternatieven en milieueffecten 
beschreven. 
 

 
In het MER wordt geconcludeerd dat de 
‘persistente problemen’ waarschijnlijk op-
gelost kunnen worden door het voorge-
stelde beleid. Wel zal ondergrondse opslag 
van CO2 nodig blijken om de reductiedoel-
stelling te halen.  
 
Voor concrete projecten als de herbegren-
zing van de ecologische hoofdstructuur en 
de regiotram zal nog nader onderzoek no-
dig zijn alvorens de projecten tot uitvoe-
ring kunnen komen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl. In deze reeks verschijnen ook regelmatig andere cases, handreikingen en factsheets. De informatie in 
deze reeks is bedoeld als algemene handreiking voor de praktijk, maar bevat nadrukkelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt hier 
geen rechten aan ontlenen. 

http://www.commissiemer.nl/
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