De vaststelling van het streekplan Drenthe door Provinciale
Staten op 27 juni 1990 vormt
een belangrijke mijlpaal in de
nog maar vrij korte geschiedenis van het ruimtelijk beleid in
Drente. Na het zogenaamde
facetstreekplan voor natuurschoon en rekreatie uit 1966,
dat slechts een beperkte reikwijdte had, vormde de Nota
'Drenthe Anno . . .' uit 1974 de
eerste aanzet voor een integraal ruimtelijk plan. Hoewel
die nota in feite niet meer was
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dan een doelstellingennota met een tamelijk abstrakt karakter, is
die wel belangrijk geweest voor de invoering van het streekplan
als bestuursinstrument in Drente, aldus de auteur, projektleider
van het streekplan.

Daarna zijn voor deelgebieden van Drente
streekplannen gemaakt; d© aanleiding was
doorgaans een specifiek probleem voor dat
deelgebied. Voor Noord-Drente was dat onder
andere de behoefte om de suburbanisatie vanuit
de stad Groningen af te remmen en voor Zuidwest-Drente het doorbreken van een impasse
aldaar bij vier rui (verkaveling ensprojekten. Het
ruimtelijk beleid kreeg daardoor vorm in vier
streekplannen; strikt genomen eigenlijk in vijf,
want voor het stroomdalïandschap van de Drentse A gold een apart plan. Dat besloeg echter
slechts een klein oppervlakte en door zijn zeer
gedetailleerde karakter lijkt het wel wat op een
bestemmingsplan.
De relatief geringe omvang van de deelgebieden
en de aard van de problematiek, vooral in
Zuidwest-Drente, lokte een gedetailleerde aanpak uit, in het bijzonder voor het landelijk gebied. Deze blijkt vooral uit de weergave van
gebieden op de plankaart. Deze zijn soms van
kleine omvang (tot tien hektare toe) en de begrenzing ervan is zeer nauwkeurig en volgt
perceelgrenzen. De aard van de problematiek
bracht eveneens met zich mee dat de funktie van

het streekplan als afwegingsinstrument tussen
strijdige belangen veruit overheersend was.
Gegeven de wensen vanuit de landbouw om de
inrichting van gebieden aan hun wensen aan te
passen, was de inzet vanuit natuur en landschap
in hoofdzaak gericht op het sparen van de nog
aanwezige waarden.
Verschillen nieuwe en oude streekplannen
Het nieuwe streekplan is geen samenvoeging
van de vier oude plannen in één kaft. Naast de
inhoudelijke verschillen, die verderop ter sprake
komen, verschilt het ook naar de opbouw. Provinciale staten hadden eerder te kennen gegeven
een plan te wensen dat globaler en flexibeler zou
zijn en dat is het ook geworden, De grotere
globalfteit blijkt onder andere uit het meer vlekachttge karakter van de funktiekaart en de
ontwikkelingskaart. In het algemeen laat het
streekplan meer speelruimte voor een eigen
invulling door andere bestuursorganen, zoals de
gemeenten; het betekent wei dat nu ook een
zwaarder gewicht komt te liggen bij de eigen
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verantwoording van die nadere invulling door
die organen. Vooral individuele landbouwers
blijken met die grotere gfobaliteit problemen te
hebben. Hoewel jutst vanuit hun kring vaak om
minder gedetailleerde streekplannen was gevraagd, ontstond nu voor hen het probleem dat
ze niet meer tot op het perceel konden vaststellen
in welke zone die waren gelegen.
De flexibiliteit blijkt met name uit de afwifkingsprocedure. Het belangrijkste verschil is dat deze
procedures nu niet voor aile mogelijke gevallen
van te voren zijn vastgelegd, maar zoveel mogelijk pas worden bepaald op het moment dat een
afwijking aan de orde is.
De opbouw van de hoofdstukken is thans minder
gericht op beschrijving van wat er is dan Op het
onderbouwen van wat !n de toekomst nodig is.
De beschrijving van aanwezige waarden is
zoveel mogelijk gedaan in de vorrn van kaarten;
enkele tientallen kaarten van Drente meteen
schaal 1 -.250,000 zijn aan het plan toegevoegd,
Ook is de beschrijving veel meer beperkt tot wat
ruimtelijk relevant is, daarom onder andere geen
uitgebreide beschrijving van de opbouw van de
werkgelegenheid, maar een toespitsing op de

landelijk gebied niet meer volstaan met een
aanduiding van de belangenafweging tussen de
waarden van de landbouw en die van natuur en
landschap, maar is ook een ontwikkelingsvisie
voorde iange termijn opgenomen die in diverse
situaties een wijziging van het grondgebruik met
zich meebrengt.
Inhoudelijke koerswijzigingen
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behoefte aan bedrijventerreinen en de differentiatie daarin.
De geringe omvang van de deelgebieden van de
oude streekplannen bracht ook met zich mee dat
sommige verschijnselen te veel alleen binnen de
grens van het plan en te weinig in een groter
verband werden gezien.
Dat is nu duidelijk anders gedaan; voor het
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beleid dat betrekking heeft op natuurwaarden
betekent dat onder andere dat nu beter uit de
verf komt dat Drente een plateau is, waar verscheidene beekdalsteisel hun oorsprong vinden
en dat niet volstaan kan worden met een beleid
dat alleen stukjes van zo'n beekdalsteisel betreft.
Tenslotte is dit plan veel meer ontwikkelingsgericht dan de voorgaande. Zo wordt voor het
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De inhoud van het streekplan is in twee hoofddelen beschreven, een deel steden en dorpen,
waarbij inbegrepen is de infrastruktuur en een
deel landelijk gebied. Gelet op het terrein waarop Noorderbreedte zich met name richt, wordt
dit verhaal verder toegespitst op het onderdeel
landelijk gebied.
Het maken van het plan vond plaats in een tijd
waarin er meer beweging kwam in de traditionele situatie van een ontwikkelingsgerichte landbouw en een defensief gerichte natuurbescherming.
Het beleid van de Europese gemeenschap wordt
er steeds meer op gericht om produktie-overschotten weg te werken. Regelingen gericht op
beperking van de produktie-omvang en voor het
uit de produktie nemen van gronden hebben als
gevolg dat de druk vanuit de landbouw, om de
grond optimaal in te richten, minder wordt.
En omdat de alternatieven voor inkomensvergroting niet voor het grijpen liggen, dan wel
afwezig zijn, neemt ook bij boeren de belangstelling toe om overeenkomsten te sluiten, waarbij zij zich tegen een vergoeding verplichten tot
het beheer van natuur- en landschapswaarden.
Ook de bereidheid om minder rendabele gronden af te stoten wordt groter. Verder wordt de
kwetsbaarheid van natuurlijke systemen steeds
meer onderkend.
Natuur en milieu gaan in een steeds sneller
tempo achteruit, zowel door algemene milieuinvloeden als door een sterk landbouwgerichte
inrichting van het landelijk gebied. Het besef dat
dit proces gekeerd moet worden gaat in steeds
bredere kring leven. Ook in het beleid klinkt dit
steeds meer door, weliswaar thans nog veelal in
de vorm van voornemens, maar dat is nu eenmaal de voorfase voor echte maatregelen. Er
komt daarom meer beleidsruimte voor een
ontwikkelingsvisie voor natuur en landschap. De
inhoud van de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening en het Natuurbeleidsplan zijn daarvan
een uiting.
Bij de voorbereiding van dit streekplan was ook
relevant dat de kennis van het ekologische
systeem inmiddels veel groter is dan een jaar of
tien geleden. De opkomst van specifieke plannen
voor het milieu en voor de waterhuishouding
(kwalitatieve en kwantitatieve grond- en oppervlaktewaterplan nen) hebben ook als effekt dat er
veel meer kennis beschikbaar komt over de
samenhang in het natuurlijk systeem. Wanneer
de ruimtelijke plannen en die voor de bodem, het

water en het milieu op elkaar zijn afgestemd, zïjn
er daardoor nu ook veel meer mogelijkheden om
te komen tot een effekttef gebiedsgericht beleid.
— t »

Ontwikkelingsvisie

Het formulieren van een ontwikkelingsvisie is één
ding; het verwerken ervan in een bestuursinstrument als een streekplan echter een tweede.
Daarbij doen zich twee mogelijkheden voor:
• Een streekplan geeft volgens de Wet op de
Ruimtelijke Ordening de toekomstige ontwikkeling van het betreffende gebied in hoofdlijnen
aan. Deze formulering laat veel ruimte voor de
wijze waarop een provinciaal bestuur dat doet.
Zoals in de inleiding al geschetst is, is in de
voorgaande streekplannen de gewenste ontwikkeling voor het landelijk gebied voornamelijk
gegoten in termen van belangenafweging. De
funktie van het streekplan als toetsingskader
voor bestemmingsplannen en landinrichtingsplannen is daarbij veruit dominant geworden. In
gevallen van een Kroonberoep tegen een bestemmingsplan speelt als overweging ook een
rol of redelijkerwijs verwacht kan worden of de
plannen binnen de plantermijn realiseerbaar
zijn. Het ontwerpen van ontwikkelingsvisies,
waarvan de uitvoerbaarheid in sterke mate
afhankelijk is van nog niet uitgekristalliseerde
veranderingen in een onzekere toekomst, maakt
dan weinig kans.
• De voorbereiding van een streekplan gaat
vergezeld van overleg met gemeenten, rijksdiensten en verscheidene belangengroeperingen. Bovendien brengen zware kommissies als
de Provinciale Planologische Commissie en
politieke organen als een Statenkommissie
adviezen uit, voordat gedeputeerde staten en
uiteindelijk provinciale staten het plan vaststellen. Een dergelijke voorbereiding kadert de
mogelijkheid voor een planinhoud, waarbij de
voeten niet vrij stevig op de grond staan, behoorlijk in. Bovendien bevinden zich onder de belangengroeperingen ook altijd enkele, die geen
belang hebben bij langetermijnvisies, die voor
het eigen belang een beperking tot gevolg
kunnen hebben.
Naarmate een ontwikkelingsvisie omringd is met
meer onzekerheden, neemt daarom de kans af
dat deze ook het bestuurlijke eindstadium haalt.
Bij de voorbereiding en presentatie van een
ontwikkelingsvisie, waarbij kwaliteitsverhoging
van natuuren landschap aktief worden benaderd, was het dus erg belangrijk een vorm te
vinden die geen grote weerstanden zou oproepen. De ontwikkelingsvisie moest niet alleen
in gesprek komen, maar ook in de toekomst
bespreekbaar blijven. De veronderstelling was
dat naarmate een dergelijke visie een hardere
status zou krijgen de kans groter werd dat die
van tafel zou verdwijnen.
Bovendien gaat het veelal om beleidswensen die
moeilijk of niet via het instrumentarium van de
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Wet op de Ruimtelijke Ordening afdwingbaar
zijn. Instemming dan wel bereidbaarheid tot
medewerking van de betrokkenen is erg belangrijk. Een benadering in termen van moeten of
verplichten roept dan eerder averechtse reakties
op dan dat men bereikt wat men wil. Meteen
stapsgewijze benadering, waarbij overleg en
overtuiging centraal staan, komt men dan verder.
Een praktisch probleem was aanvankelijk hoe
beide funkties van het streekplan, belangenafweging en ontwikkelingsvisie tegelijk op de
streekplankaart tot uitdrukking konden worden
gebracht. In wezen gaat het bij de ontwikkelingsvisie ook om een belangenafweging, maar de
gewichten per belang zijn daar anders verdeeld

en deze heeft betrekking op een verder liggende
toekomst. Het afbeelden op één kaart leek niet
mogelijk, zonder grote verwarring te scheppen
en de oplossing is derhalve gezocht in een
uitbeelding op twee kaarten. Op de eerste kaart
die kortheidshalve funktiekaart wordt genoemd,
staat een zonering van het landelijk gebied op
een wijze die min of meer vergelijkbaar is met
die van andere provincies. De afweging van de
belangen van landbouw, natuur en landschap is
hierop tot uitdrukking gebracht. De gegevenheden van de bestaande situatie werken hierin
sterk door. Het verschil in de zones op de funktiekaart zit onder andere in de mate waarin
bestaande waarden van natuur, landschap en
kultuurhistorie al dan niet gehandhaafd dienen te
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worden. Alle wensen die hierop staat aangegeven, kunnen met het inzicht van thans in principe
beschouwd worden als realiseerbare wensen.
Bij de beoordeling van bestemmingsplannen en
landinrichtingsplannen vormt deze kaart primair
het toetsingskader. De goedkeuring van die
plannen hangt er dus mede vanaf of de bedoelingen van deze kaart daarin voldoende zijn
terug te vinden. Op de tweede kaart, kortheidshalve ontwikkelingskaart genoemd, staat de
verder reikende ontwikkelingsvisie die in het
bijzonder een kwaliteitsverhoging van natuur en
landschap beoogt. De realiseerbaarheid hangt
met name af van:
• Het verloop van de maatschappelijke ontwikkeling (welke prioriteit krijgt een beleid ter
bescherming/bevordering van de natuur- en
milieukwaliteit daadwerkelijk, in welke richting wordt het landbouwbeleid van de Europese gemeenschap ontwikkeld?}.
• De beschikbaarheid van grond en van geld
om deze aan te kopen.
• De bereidheid tot medewerking van betrokkenen (gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en niet in het minst ook van
partikülieren).
Zo gezien kan deze ontwikkelingskaart niet
funktioneren als toetsingskader voor bestemmingsplannen en landinrichtingsplannen, op de
wijze van de funktiekaart. Het is echter wel een
plankaart, niet een kaart met een geheel vrijblijvende inhoud.
Deze kaart is daarom wel een leidraad voor de
eigen provinciale aktiviteiten en vormt steeds een
referentiekader voor zover de provincie betrokken is bij de planvorming van andere instanties. Zo is bijvoorbeeld bij het opstellen van
de provinciale reaktie op het later verschenen
Natuurbeleidsplan van het rijk de relatie met de
ontwikkelingskaart duidelijk gelegd en de voorstelfen voor aanpassing van het Natuurbeleidsplan zijn daaraan ontleend. Ook bij de voorbereiding of zelfs nog bij de uitvoering van landinrichtingsprojekten kunnen zich mogelijkheden
voordoen voor realisering van de wensen op
deze ontwikkelingskaart als tijdens het proces
nieuwe instrumenten of gelden beschikbaar
komen.
Liefhebbers van een formele aanpak zuilen
inmiddels al bedacht hebben dat het gebruik van
de ontwikkefingskaart juridisch gezien op gespannen voet staat met het gelijktijdig bestaan
van de funktiekaart. Ter voorkoming van moeilijkheden op dat punt is in het streekplan over de
verhouding tussen beide kaarten gesteld dat aan
afwijkingen van de funktiekaart die passen bij de
ontwikkelingskaart, medewerking wordt verleend.
Gedeputeerde Staten beschikken als het ware
over een vooraf gesanktioneerde afwijkingsbevoegdheid van de funktiekaart voor zover het
zaken betreffen die op de ontwikkelingskaart
staan.

Uitgangspunten

Overige thema's

Voor een goed begrip van de aanduidingen op
de ontwikkelingskaart is het van belang te melden dat we Drente primair gezien hebben als een
systeem van beekdalstelsels. Om Drente te
karakteriseren wordt in de provincie vaak de
vergelijking met een omgekeerd soepbord
gemaakt. Van het Drents Plateau, de bovenzijde
van het soepbord, stromen van vele zijden beekjes af. Oorspronggebied, middenstrooms deel
en een gedeelte van het benedenstroomse deel,
bevonden zich alle in Drente. Daardoor verschillen de beekdalstelsels in Drente van die in
verscheidene andere provincies, waar de bovenloop zich veelal in het buitenland bevindt. De
bestuurlijke mogelijkheden voor een samenhangend beleid voor het gehele beekdalstelsel
van bovenloop tot benedenloop worden dan
aanmerkelijk gekompliceerd.
Enkele van de Drentse beekdalstelsels hebben
ook nu nog in hun geheel een redelijke mate van
natuurlijke gaafheid, met name de Drentse A, het
Peizerdiep en de Reest. Bij andere beekdalstelsels, zoals de Wapserveensche A en de
Ruiner A, zijn gedeelten nog gaaf en bij enkele,
zoals de Beilerstroom, is deze geheel verdwenen. De oorspronggebieden op het plateau zijn
echter overwegend goed ingerichte landbouwgebieden. Door (de mate van) gebruik van
meststoffen en bestrijdingsmiddelen hebben
deze een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Op het plateau bevinden zich evenwel ook grote
boswachterijen die een goed aanknopingspunt
bieden voor een meer op natuurwaarden afgestemde inrichting van enkele oorspronggebieden.

Streekplannen zijn in het algemeen boekwerken
waar veel in staat. Daarom wordt verder volstaan met het noemen van enkele onderwerpen
eruit, die vanuit de optiek van natuur, milieu en
landschap interessant zijn.
• Voor het hele landelijke gebied is een ruimtelijke basiskwaliteit geformuleerd; er zijn dus
geen gebieden waar die ruimtelijke kwaliteit
er niet toe doet.
• Vergeleken met de voorgaande streekplannen
zijn de mogelijkheden voor vestiging en uitbreiding van gebouwen voor de intensieve
veehouderij sterk beperkt.
• De planologische bescherming van de grondwaterwinning wordt niet alleen gericht op de
bestaande wingebieden, maar ook op een
achttal potentiële grondwaterwingebieden.
• Dïe verdere ontwikkelingsmogelijkheden van
de verblijfsrekreatie worden vooral gericht op
de minder kwetsbare delen van Drente. Verder
wordt bijzondere aandacht besteed aan
vergroting van de rekreatieve waarde van de
randzones van de steden in Drente.
• Nabij Laaghalerveen krijgt een aanzienlijke
hoeveelheid landbouwgrond de bestemming
Militair oefenterrein (dubbel EOT: Eenheids
Oefen Terrein). Daarmee wordt bereikt dat het
Batloërvetd van militair gebruik kan worden
vrijgemaakt en wordt voorkomen dat het
Witterveld bij Assen en de Strubben/Kniphorstbosch tussen Anloo en Zuidlaren verder
worden ingericht voor militaire doeleinden.
• Er is in het algemeen gezorgd voor een goede
kortsluiting met de provinciale water- en
milieuplannen. Omgekeerd bevat dit streekplan ook tal van aanzetten waarop die plannen weer voort kunnen bouwen.

Een fragment van de ontwikkelingskaart is
hierbij afgebeeld.
Algemene uitgangspunten bij de weergave van
de aanduidingen waren:
• Bevordering van de onderlinge samenhang
van funkttes, zoals de funkties van gronden en
inliggende wateren, het samengaan van
bevordering van natuurwaarden en de veiligstelling van oppervlaktewaterwinning voor
drinkwaterdoeleinden. Er is daarbij gezorgd
voor een goede aansluiting op de beleidswensen die in de provinciale waterplannen
zijn opgenomen.
• Vergroting van belevingswaarde van gebieden. In dit verband komen onder andere
enkele standsrandzones in beeld die thans nog
monofunktionee! zijn ingericht en een geringe
belevingswaarde bezitten.
• Vergroting van de duurzaamheid van natuurlijke systemen. Dit komt in het bijzonder tot
uitdrukking in de wens tot kompletering van
enkele beekdalsystemen, waaronder de
Drentse A en het Peizerdiep. Daarbij gaat het
onder andere om een natuurvriendelijker
beheer van de oorspronggebieden van deze
beekdalstelsels.

Tot slot

Bij het maken van dit streekplan op de wijze,
zoals is gedaan, was de hoop aanwezig dat het
aldus mogelijk zou zijn in te spelen op de uitdagingen die de komende jaren te wachten staan.
Bij één gelegenheid is inmiddels al gebleken dat
het die rol kan vervullen. Wie de recente 'Regeringsbeslissing' over het Natuurbeleidsplan
vergelijkt met het 'Beleidsvoornemen''zal ontdekken dat de regering bereid is geweest dit
plan aanzienlijk te wijzigen op een zodanige
wijze dat het beleid dat provinciale staten in het
streekplan hebben neergelegd, daarin goed
doorklinkt. Omdat de realisering van het beleid
in grote mate afhangt van de beschikbaarheid
van rijksmiddelen is dat van wezenlijke betekenis. Ondanks de 'zachte' status die de ontwikkelingskaart heeft, geeft die beschikbaarheid
van middelen reden voor de verwachting dat met
het verstrijken van de tijd de beleidsmatige
betekenis van die kaart steeds groter zal worden.
•
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Reaktie Mïlieuraad Drente
Het provinciaal beleid voor de kwalïteft van ons
leefmilieu wordt in drie plannen neergelegd. Het
milieuhygiënisch beleidsplan, het waferhuis*
houdingsplan en het streekplan. Van deze drie
bestaat het streekplan het langst en de belangstelling ervoor is het grootst. Waren er bij het
mjtieupian nog geen 50 insprekers, het streekplan telde er meer don 3ÖÖ. Leidt dat ook tot een
echte diskussi© over het provinciaal beleid?
Het artikel van Hesselïnk spreekt wat dat betreft
boekdelen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het
citaat; 'het was dus erg belangrijk om een vorm
te vinden die geen grote weersfanden zou oproepen {...). De veronderstelling wos dof ndar
mate een dergelijke visie een hordere status zoo
krijgen de kans groter werd dat die van tafel zou
vetdwijnen/
Zie daar het beleid van de provincie: niet zeggen
waar het op staat en echte keuzes uif de weg
gaan* Het zou immers voor kunnen komen aat je
beleid van tafel geveegd wordt.
Hoewel dit citaat slaat op 'de ontwikkelïngskaart'. overigens een prima initiatief, is hef hele
streekplan op deze werkwijze geënt. De teksten
ztjn doordrenkt met % beginsel', 'in hef algemeen', fstreven naar' enzovoort, Oipbaiiteit op
deze manier utfgevrerM biedt ruime mogelijk*
heden om het vastgestelde beleid volgens de
eigen wensen te interpreteren, maar het gevaar
var* willekeur ligt we! erg dicht op de loer.
Hef probleem met streekplan Drente is niet wat
er in staat maar wat er (aan beleid) niet in stacjt.
Keuzes worden doorgeschoven, vooral naar
lokaal nivo. Dat is in een aantal gevallen terecht,
maar voor noodzakelijke beslissingentenaanzien van natuur, milieu en landschap zijn duidelijk keuzes op provinciaal ntvo nodig. Enkele
voorbeelden ter toelichting.
Verdroging

Drente is schrikbarend verdroogd. Deze sfrukturele grondwaterstandsdaling is funest voor
Drentes meest karakteristieke natuurwaarden.
Plaatselijke ingrepen hebben over grote oppervlakten tnvtoed. Dit probleem vraagt om een
strukturele aanpak, waarbij — In de geest van de
derde Nota Waterhuishouding — op korte termijn
gestreefd wordt naqr het tegenhouden van
verdere verdroging. De Tweede Kamer heeft dit
beleid onlangs nog aangescherpt en vindt dat
een kwart van cje huidige verdroging moet zijn
teruggedrongen, (n het kader van het streekplan
mag verwacht worden dat werken die tot verdere
verdroging leiden aan banden worden gelegd.
De ruimtelijke effekten zijn immers groot. Het
streekplan bevat een passage dat 'negatieve
invloeden van verbetering van de waterhuishouding op bos- en natuurgebieden vermeden

dienen fe worden'. In zone 1 en 2 (het grootste
deel van Drente) staat de landbouw echter
voorop en mogen waterbeheersingswerken
worden uitgevoerd die voor de bedrijfsvoering
noodzakelijk zijn. Met het streekplan kun je nog
alle kanten op.
Verzuring/vermesting

In heel Drente is de kwaliteit van de lucht slechter
dan de streefwaarden in het Nationaal Milieubeleidsplan. Hoewel dit voor een deel komt door
'export' van zuur van elders komt een lief deel uit

Groote Diep: Goede mogelij khedei

In Drente worden nu 5 ruilverkavelingen uitgevoerd. GS hebben de kommissies per brief laten
weten, dat het nieuwe streekplan geen invloed
zal hebben op de uitvoering. In twee van deze
projekten worden 32 boerderijen verplaatst, wat
gepaard gaat met aanzienlijke uitbreiding van
de (zuur- en mest)produktie, omdat zij extra
melkquota krijgen. Er staan nog 4 ruilverkavelingen op stapel waarbij boerderijverplaatsing
voor de landbouw een van de hoofdpeiiers is.
Het streekplan verschuift deze problemen naar
iandinrichtingskommissies. Daar zullen de
diverse vertegenwoordigers het streekplan naar
eigen inzichten kunnen interpreteren.

intwikkeling

Drente zelf. Dat geldt met name voor stikstofverbindingen afkomstig uit de landbouw. Daarnaast
produceert Drente zelf genoeg meststoffen, als
rekening wordt gehouden met de gevoeligheid
voor uitspoeling van een groot deel van Drente.
Aanwijzing van bodembeschermingsgebieden
za! ertoe moeten leiden dat er in Drente geen
druppel mest meer bij komt. Het streekplan kan
aan deze problematiek bijdragen door een
duidelijk beleid ten aanzien van (ver-)plaatsing
van landbouwbedrijven en het voorkomen dat de
totale mestproduktie toeneemt. Passages ten
aanzien van intensieve veehouderij en mestimport zijn veelbelovend. Daarmee ben je er in
Drente niet. Met name de melkveehouder is
grote veroorzaker van verzuring en vermesting.
Wat ontbreekt is het ondersteunend beleid voor
de doelstellingen: terugdringing verzuring en
aanpakken mestgift aan draagkracht van bodem.

Kernenbeleid

4 'streekcentra' in Drente mogen meer dan
gemiddeld groeien. In de loop van de diskussie
zijn daar al enkele andere gemeenten bijgekomen. De overige mogen met het gemiddelde
groeicijfer van Drente groeien. Borger heeft
onlangs een plan gelanceerd dat uitgaat van
meer dan gemiddelde groei. Bovendien zou het
dorp Borger fors uitgebreid worden. De provincie accepteert, geheel in lijn met het streekplan,
de extra groei niet. Wel een 'gemiddelde' ook al
zullen veel van die mensen in streekcentrum
Emmen werken! Uit landschappelijke en natuurwetenschappelijke overwegingen kan Borger
eigenlijk niet meer uitbreiden. Dit geldt voor veel
meer hoofdkernen in Drente zoalsbijvoorbeeld
Zuidlaren, Anloo, Gieten, Rolde en elders op het
plateau van Drente. Het streekplan sluit uitbreiding voor geen enkele hoofdkern uit. Dus
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moet woningbouw en landschap per geval tegen
elkaar afgewogen worden. In Borger gaat dat
zoals het er nu naar uit ziet ten koste van de
geologisch unieke doorsnijding van de Hondsrug. De fundamentele vraag die niet gesteld
wordt is of natuur en landschap bij een aantal
hoofdkernen niet primair gesteld moeten worden, vooral daar waar in de eigen gemeente
goede alternatieven zijn.
Natuurbeleid

Ook ten aanzien van het natuurbeleid blijft het
streekplan vaag. Hesseling gaat in zijn artikel
vooral in op de natuurontwikkelingsmogelijkheden die een 'globaal' streekplan biedt. Bestaande waarden kun je niet 'globaal' beschermen. Juist voor dit onderdeel ontbreekt nu een
helder provinciaal beleid. Integendeel, de zonering is zodanig dat zelfs in gebieden met hoge
natuur- en landschapswaarden (zone 3) telkens
weer een afweging ten opzichte van landbouwkundige belangen plaats moet vinden. Het kan
dan nog alle kanten op.
Gesteld is wel dat het streekplan en dan met
name 'zone 3' overeenkomt met de 'kerngebieden' in het nationaal Natuurbeleidsplan. Dat
laatste plan gaat echter uit van 'reservaatsvorming' van de helft van het aangegeven kerngebied. Het streekplan spreekt van 'gelijkwaardigheid' van landbouw en natuur. De ontwikkelingskaart bij het streekplan gaat wel een stapje
verder (natuurontwikkeling in beekdalen), maar
heeft geen beleidsmatige hardheid: je kunt het
provinciebestuur er niet op vast pinnen.
Het ligt dus aan de inventiviteit van de natuurbeschermers en de betrokkenheid en kreativiteit
van ambtenaren op provincie» en landbouwhuis
hoe het natuurbeleid er in de praktijk uit zal zien.
De globaliteit van het streekplan heeft in dit
geval het voordeel, dat aankopen voor reservaatsvorming nergens zonder meer afgewezen
worden. In een tijd dat de grondmobiliteit betrekkelijk groot is, vormen dan alleen de financiën en de formele procedures remmende faktoren. Dit stukje natuurbeleid komt nu wat van de
grond. Dat kan echter tijdelijk zijn (in ZuidwestDrente trekken de grondprijzen al fors aan) en
heeft weinig met het streekplan te maken.
Het is nog rijkelijk voorbarig om de balans op te
maken van het streekplan Drente. Het kan zogezegd nog alle kanten op en dat ligt dan voornamelijk aan de wijze waarop er met het streekplan
gewerkt gaat worden. De euforie over het
streekplan is dan ook niet terecht. Deze wordt nu
nog voornamelijk ingegeven door het feit dat het
plan er bij de bestuurderen zonder kleerscheuren
doorheen is geloodsd. Dat mag echter nooit het
einddoel van besturen zijn!
•
Quirin Smeele is beleidsmedewerker Milieuraad
Drente.

