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De voorzitter van de commissie OGB sloot de behandeling van de revisie
omgevingsvisie in de commissievergadering af met de woorden dat we in PS een
majeure bespreking tegemoet zouden gaan. Dat dacht ik toen ook, na 2,5 uur
vergaderen over dit onderwerp. Inmiddels, na het opnieuw bestuderen en bespreken
van alle herziene stukken in onze fractie, denken we er toch wat genuanceerder
over. We hebben onder meer nog eens de opnames van de commissie
teruggekeken en geluisterd en komen tot de conclusie dat onze fractie haar
instemming wil verlenen aan de ter inzage legging van de revisie en bijbehorende
stukken.
Dan komt deze vergadering dichterbij, vliegen de moties je om de oren en begint
onze natuurlijke neiging om zaken te regelen en vast te leggen weer op te spelen.
Dus mijn bijdrage vandaag is toch nog wat langer dan wat ik gisteren op papier had
staan.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het loslaten van het ‘nee, tenzij’-principe
en toepassen van ‘ja, mits’ past in de huidige tijdgeest. Dus dat is goed. Ik denk dat
we het daar over eens zijn. Maar ‘t wringt wel. We leven nu eenmaal in een land
waarin helaas maar al te vaak het vermeende recht van de sterkste (beter gezegd:
de dikste portemonnee) het voor het zeggen heeft. We compenseren dat door bij
heel veel onderwerpen die in de revisie omgevingsvisie behandeld worden de
omschrijving “zorg voor draagvlak” toe te voegen. Als bovengrens of als
eindcriterium. Maar als er allerlei cowboys opstaan die half Drenthe opkopen om
overal zonneakkers neer te leggen en gemeentes zwichten daarbij voor gunstige
economische vooruitzichten, dan zijn we niet goed bezig. Dit agendapunt hoeft dan
wat ons betreft misschien geen majeure behandeling te krijgen zoals eerder
aangekondigd: de thema’s in de omgevingsvisie zijn wel degelijk majeur.
De term energielandschappen alleen al. Twee prachtige zaken waar we niet zonder
kunnen in één woord verenigd: energie én landschappen. Het Drentse landschap
waar we zo trots en zuinig op zijn. En energie die we nodig hebben om alles wat ons
leven zo plezierig en comfortabel maakt in beweging te houden. We willen in onze
provincie de juiste combinatie tot stand brengen en daarbij is er maar één partij die
dat in goede banen kan leiden en dat is de overheid. De provincie dus. Én de
gemeentes en dat allemaal in een goede samenwerking. Maar de opgave is zo
immens dat het ook pijn gaat doen. We verzachten dat zoveel als mogelijk maar het
blijft schuren.
Wij vinden dan ook dat wanneer we er vandaag mee instemmen om de revisie ter
inzage te leggen dat de stukken dan niet per post of mail naar de twaalf

gemeentehuizen verzonden moet worden maar dat het College ze persoonlijk moet
gaan overhandigen. Om het belang en de impact ervan te benadrukken. En doe dat
dan zodra de het laatste nieuwe college is gevormd en gebruik dat moment als
datum waarop de terinzagetermijn van start gaat.
Een paar opmerkingen tot slot nog. In mijn bijdrage in de commissie heb ik figuurlijk
de paragraaf onder de kop energielandschappen vervangen door één term, namelijk
urgentie. En daar heb ik bij gezegd dat alleen een breed draagvlak – zeg maar een
maatschappelijk debat – dit gevoel van urgentie kan omzetten in actie en daden.
Ik heb het College – in de commissie OGB – de term urgentie meermalen horen
gebruiken en dat doet ons deugd. En de uitwerking van de wijze waarop actief de
terinzagelegging zal worden begeleid en ondersteund, sluit hier goed op aan. We
kunnen niet anders dan hier tevreden over zijn.
In de tweede plaats denken wij dat het goed is om vast te stellen dat we met deze
revisie van de omgevingsvisie – en specifieker met de drie bouwstenen Sterke
Steden, Vrijetijdseconomie en Energielandschappen – een enorme uitdaging
neerleggen bij de bijna 300 raadsleden die deze week worden geïnstalleerd in de
Drentse gemeenten. Waarschijnlijk zijn ze nog aan het bijkomen van de campagnes
en realiseren ze zich nog nauwelijks wat er aan zit te komen. Wij hopen dat de
bijeenkomsten en gesprekken in elke gemeente over de omgevingsvisie goed
bezocht gaan worden en we hopen tevens dat er van elke gemeente straks reacties
liggen die wij kunnen betrekken bij de vaststelling van de omgevingsvisie in
september. Wij wensen hen, en uiteraard ook GS die nu met het verhaal de boer
opgaat, hiermee veel succes.
Ten slotte. We hebben nog even overwogen om met een motie te komen betreffende
een ‘nee tegen CO2 opslag’ in de Drentse bodem. Dus het vervangen van het
huidige ‘nee, tenzij’ beleid. We kiezen er echter voor – mede gelet op de
beantwoording van GS in de commissievergadering – om dit onderwerp te betrekken
bij de structuurvisie ondergrond 2.0 die we binnenkort tegemoet kunnen zien.

