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Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe

Maak gevolgen energietransitie duidelijk
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de revisie van de Omgevingsvisie beoordeeld. Het rapport laat goed zien welke aandacht milieu nodig
heeft in Drenthe, maar gaat niet in op oplossingen, bijvoorbeeld keuzes over landbouw en hernieuwbare energie. De Commissie adviseert daarom het rapport aan
te laten passen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
Provinciale Staten van de provincie Drenthe - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
De provincie Drenthe wil de bestaande Omgevingsvisie reviseren. De revisie werkt drie
onderwerpen uit het collegeakkoord verder uit, te weten ‘Energielandschappen’, ‘Sterke
steden’ en ‘Vrijetijdseconomie’. Ook wordt de gehele visie geactualiseerd en moet deze
anticiperen op de toekomstige Omgevingswet.
Voordat de provincie een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een
milieueffectrapport.
De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport te toetsen.
Het advies
Het rapport heeft een duidelijke structuur en kijkt per onderwerp eerst naar de ambitie
van de provincie, en vervolgens naar de rol die de provincie hierin kan en wil spelen.
Uit het rapport blijkt duidelijk dat verschillende onderwerpen zoals landbouw, natuur en
bescherming van het landschap elkaar op termijn in de weg zitten en niet samen ‘passen’ binnen de fysieke leefomgeving van Drenthe. De provincie schuift veel van deze
‘schurende’ onderwerpen echter door naar een volgende omgevingsvisie of start hiervoor aparte trajecten op. De Commissie vindt het voor een volwaardige revisie belangrijk dat de milieueffecten van de keuzes nu al worden onderzocht.
In het rapport ligt de focus op de bouwsteen ‘Energielandschappen’. Hiervoor is de informatie completer en is onderzocht hoe Drenthe energieneutraal kan worden. Het rapport maakt echter niet duidelijk waaruit kan worden gekozen (waar wind en zon, van het
gas af, bodemenergie). De revisie schuift de keuzes door naar regionaal overleg, maar
het rapport geeft niet aan wat daarvan de milieugevolgen zijn. Zo kan ongecontroleerde
groei van zonneparken mogelijk het karakteristieke Drentse landschap aantasten.
De Commissie adviseert om het rapport aan te passen en daarna pas te besluiten over
de revisie van de omgevingsvisie, zodat met de nieuwe informatie rekening gehouden
kan worden.
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