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Kentallen

• circa 490.000 inwoners, 2.680 km2  waarvan 40 km2

oppervlaktewater

• Laagste punt rond -1 N.A.P.; rondom het Leekstermeer 
en omgeving Nijeveen/Meppel

• Hoogste punt rond 32 N.A.P.; nabij Emmen

• Kenmerkend: omgekeerde soepbord. Afwatering 
richting zuid-zuidwesten en noord-noordoosten

• zandprovincies met voormalige veengebieden aan de 
randen



Geomorfologische kaart Drenthe



4 waterschappen

• 12 gemeenten
• Terreinbeheerders
• Drinkwaterbedrijven
• LTO
• Alterra, PPO



• Grote historische betekenis

• Koninkrijk bestaat “pas” 200 jaar

• 16e eeuw: Habsburgse Nederlanden = Zeventien 
provinciën 

• 1581: Acte van Verlantinghe: 

– Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

– Oudste onafhankelijkheidsverklaring

• Drenthe achtergebleven gebied, hoewel eigen staten

Provinciale (Drentse) organisatie



• Bestuursvorm Drenthe vóór 1815

– Eigen boontjes doppen

– Kerspelen: bestuursvorm dorpen en buurtschappen

– Dingspelen: 6 rechtsdistricten

– Rechtspraak door de Etstoel: 24 Etten, vz Drost

– de Landdag (eind 15e eeuw): voorloper PS

– 1603: College van Drost en Gedeputeerden: voorloper GS

• Balloërkuil te Rolde 

– Etstoel vergaderde drie maal per jaar

– de Landdag vergaderde twee maal per jaar

Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



• 1815: oprichting Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

– Drenthe volwaardige provincie

• 3 november 1848: grondwetsherziening (1814)

– Voorzitter grondwetscommissie: Johan Rudolph Thorbecke

– Grondlegger Nederlandse parlementaire democratie 

– Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet (1850)

• Huis van Thorbecke

– Eenvoudige uitstraling: drie bestuurslagen

– Loop der jaren: bestuurlijke drukte

– Uitspraak president Rutte 2012

Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



• Provinciehuis te Assen

• 618 medewerkers; verdeling 336/282 (m/v)

• Directeur-secretaris , mevrouw Annet van Schreven

– hoogste ambtenaar

– adviseur college Gedeputeerde Staten

Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



Ambtelijke organisatie

Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



• Algemeen bestuur: Provinciale Staten (41)

– Vertegenwoordiging Drentse bevolking

– 1x per vier jaar verkiezingen

– Voorzitter: commissaris van Koning de heer Tichelaar

– Beleid op hoofdlijnen vaststellen

– Toezicht op Gedeputeerde Staten 

– Fracties: PvdA, VVD, CDA, PVV, SP, D66, ChristenUnie, 
Groen Links

– 3 Statencommissies: 1. Bestuur en Financiën  2.Cultuur en 
Economie  3.Omgevingsbeleid

• Statengriffie

– Ondersteuning Provinciale Staten

Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



• Dagelijks bestuur: Gedeputeerde Staten

– Benoeming door PS

– Voorzitter: commissaris van Koning de heer Tichelaar

– Directeur-secretaris: mevrouw Annet van Schreven

– Henk van de Boer: VVD

– Henk Brink: VVD 

– Rein Munniksma: PvdA 

– Ard van der Tuuk: PvdA

• Commissaris van de Koning

– Voorzitter GS

– Voorzitter PS

– Burgerjaarverslag

– Benoeming burgemeesters

Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



Provinciale (Drentse) organisatie (vervolg)



Stelling 1:

een krachtige provinciale organisatie is 
onontbeerlijk voor de afstemming van 

bestuurlijke processen op regionaal niveau



De zeven IPO kerntaken 

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2. Milieu, energie en klimaat

3. Vitaal platteland

4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

5. Regionale economie

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

7. Kwaliteit openbaar bestuur

Tot en met 2015: de wettelijke taak Jeugdzorg. In 2015 
overdracht naar gemeenten.



Van sectoraal naar integraal beleid

• Integrale opgave GS al sinds 1996

• Artikel Noorderbreedte 1999

• Landelijk Koploper

• Van POP I (1999), via POP II (2004) naar 
Omgevingsvisie Drenthe, 2 juni 2010

• Inclusief uitwerking regels vanuit wetgeving: POV

• Huidige IPO kerntaken: integraal

• Actualisatieslag Omgevingsvisie



Drenthe door één bril bekeken
jaargang 23 / Nr. 6, 1999

Zou het niet mooi zijn om één plan te hebben voor de fysieke omgeving van de 
gehele provincie? Deze vraag stelden Gedeputeerde Staten van Drenthe zich 
halverwege het jaar 1996. Zij besloten te onderzoeken of het mogelijk zou zijn 
om het streekplan, het waterhuishoudingsplan en het provinciaal 
milieubeleidsplan af te schaffen en te vervangen door één allesomvattend 
provinciaal omgevingsplan. Het bleek mogelijk te zijn, en nu, drie jaar later, is 
Drenthe de eerste provincie die werkt met één geïntegreerd plan voor 
ruimtelijke ordening, waterhuishouding, milieu, verkeer en vervoer: het 
Provinciaal Omgevingsplan (POP). 

Van sectoraal naar integraal (vervolg)



Stelling 2:

in een dichtbevolkt land als Nederland is een 
integrale benadering van complexe 

ruimtelijke vraagstukken noodzakelijk



Omgevingsvisie Drenthe



Omgevingsvisie Drenthe (vervolg)

• nWro (2008)
• Nieuwe rol provincies
• “Decentraal wat kan, centraal wat moet”

• Integratie vier wettelijk planvormen:
• Ruimtelijke structuurvisie
• Milieubeleidsplan
• Regionaal waterplan
• Verkeers- en vervoersplan

• Kernkwaliteiten: ruimtelijke identiteit Drenthe versterken

• Bruisend Drenthe

• Interactief proces



Wateropgaven Omgevingsvisie

• Kader vergunningverlening en uitvoeringsprogramma’s

• Schakel tussen waterbeleid op rijksniveau en uitvoering 
op regionaal en lokaal niveau

• Zet zich in op: orde krijgen en houden watersysteem 
irlm klimaatveranderingen

– beekdalen

• Eens per zes jaar herzien

• Verordening



Wateropgaven Omgevingsvisie (vervolg)

• Robuust watersysteem; beekdalen

• Goede kwaliteit opp.water op basis van KRW

• Drentsche Aa: kwaliteit water geschikt voor drinkwater

• Groot mogelijke voorraad zoet grondwater

• Grondwater geschikt voor drinkwater

• Waterbergingsgebieden







• Oppervlaktewaterkwantiteit

– beekdalen

– waterveiligheid

– wateroverlast

– Watertekort

• Oppervlaktewaterkwaliteit

– zwemwater

– diffuse bronnen (eutrofiering, 
gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe (vreemde) stoffen

Wateropgaven Omgevingsvisie (vervolg)



• Grondwater

– grondwatervisie (2009): het Blauwe Goud

– strategische reserveringen

– drinkwater

– grote grondwateronttrekkingen (> 150.000 m3 /jaar)

– Verdroging (TOP gebieden)

– grondwaterkwaliteit

• Stedelijk water / waterketen

Wateropgaven Omgevingsvisie (vervolg)





• Dwingelderveld (verbetering water en natuur)

• Onlanden (waterberging)

• Strategische winning Assen-west (functiecombinatie)

• Herinrichting Bargerveen-Schoonebeek (hoogveengebied)

• Drentsche Aa

• Samenwerking en veranderd landschap

Zichtbaar water



Zichtbaar water (vervolg)



Drenthe en Wageningen

• Houtvesters: Wageningse bosbouwkundige ingenieurs:
– Kalb, Jansen, Blokhuis, Kuhn

• Proefboerderij: 't Kompas in Valthermond

– akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten

– 2014: innovatiecentrum voor de Veenkoloniale 
samenwerking

• Proefboerderij: Kooyenburg Marwijksoord, in Rolde

– Klimaat adaptieve drainage



Bedankt voor uw belangstelling!


