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Regionale beleidsagenda
voor Zuidoost-Drenthe

Het is tijd!
De drie BOCE-gemeenten werken al langer samen
op het niveau van bedrijfsvoering en zien nu ook
mogelijkheden voor samenwerking op bestuurlijk
en beleidsmatig terrein. Nu is het moment
gekomen om de samenwerking te voorzien van
een stevig fundament en een concrete invulling.
Daarbij is het geheel meer dan de som der delen:
iedere gemeente heeft baat bij de samenwerking
en samen tillen we de regio naar een hoger plan.
De gemeenteraden van de drie gemeenten kwamen de
afgelopen maanden twee keer bij elkaar (september 2016
en mei 2017) om de nadere samenwerking te verkennen.
Kennismaken en ontmoeten stond centraal bij deze
bijeenkomsten. In een open gesprek zaten we bij elkaar aan
tafel. Het resultaat: iedereen voelt en onderschrijft het belang
van een regionale beleidsagenda.

Kiezen voor BOCE
Samenwerking is geen doel, maar een middel om een
gezamenlijke resultaat te behalen: versterking van ZuidoostDrenthe. Dat lukt alleen als we het gezamenlijke belang van
de regio als uitgangspunt nemen. We kijken over de grenzen
van de eigen gemeente heen, in de wetenschap dat dit ook
winst oplevert voor iedere gemeente afzonderlijk. Bij de
uitvoering van de verschillende opgaven werken we als BOCEgemeenten ook samen met andere partners als de provincie
Drenthe, waterschappen en buurgemeenten als Hardenberg,
Hoogeveen, Aa en Hunze en de Duitse buurgemeenten Twist
en Haren en de samtgemeinde Emlichheim.

Lokaal en regionaal
We zijn overtuigd dat we baat hebben bij een regionale aanpak
van een aantal concrete (bovenlokale) vraagstukken. Dat
neemt niet weg dat iedere gemeente ruimte houdt voor lokale
afwegingen: lokale vraagstukken worden lokaal aangepakt.

Fundament
Ook als je elkaar kent, blijft het belangrijk om zeker te weten
dat de neuzen dezelfde kant op staan. Met dit visiedocument
leggen we het fundament van de verdere BOCE-samenwerking.
Dat fundament moet stevig zijn, zodat het de samenwerking
kan dragen. Opgaven die we met elkaar oppakken, hebben
een aantoonbare meerwaarde voor de hele regio en passen bij
de uitgangspunten in dit visiedocument.

In dit document is de visie op de regio geformuleerd en we
hebben daar ambities aan verbonden. Nu gaan we van denken
naar doen. We staan op van de overlegtafel en gaan aan de
slag. In de bijlage van dit document zijn 8 thema’s benoemd,
waarvoor een uitvoeringsagenda zal worden uitgewerkt.
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Dooriginal 2017

Van denken naar doen

2017

Opgaven in de regio
Potentie en kracht
Zuidoost-Drenthe kenmerkt zich door een groen gebied met veel
natuur en ruimte en een rijke historie. Rondom de historische stad
Coevorden en het stedelijke hart Emmen ligt een hecht netwerk
van dorpen. Zand en veen zorgen voor een uniek, afwisselend
landschap met een bijzondere flora en fauna. Uit onderzoek blijkt
dat inwoners van deze regio gelukkig zijn en vinden dat ze hier
mooi wonen. Je kunt in Zuidoost-Drenthe nog écht wonen en leven
in de ruimte, met aan de ene kant de brinkdorpen met veel groen
– bossen en heide – en aan de andere kant de lintdorpen in het
weidse veenlandschap. Precies daarom bezit de gemeente BorgerOdoorn het Cittaslow-keurmerk. Een keurmerk voor gemeenten
waar de kwaliteit van leven hoog is.
De regio ligt centraal in Noordwest-Europa en strategisch tussen
de (kennis)regio’s Zwolle, Twente en Groningen. Toerisme, agro,
en hightech (maak-) industrie zijn goed vertegenwoordigd.
Zuidoost-Drenthe is een hub op het gebied van circulaire en
biobased economie. De regio is een uitstekende vestigingsplaats
voor specialistische en hoogwaardige bedrijven vanwege goed
ontwikkelde clusters HTSM, Chemie, Olie & Gas en Logistiek.
Genoeg krachten en kansen dus, maar er zijn ook grote opgaven
Het is nu tijd om de handschoen op te pakken en onze krachten en
kansen te gebruiken om de regio de versterken.

Versterking van de regio
De noodzaak is urgent: het aantal inwoners en huishoudens neemt
af en er worden minder kinderen geboren. Niet alleen woorden,
maar vooral daden zijn nodig voor het behoud en het versterken
van de leefbaarheid, van voorzieningen op het gebied van zorg en
onderwijs en voor een prettige woon- en leefomgeving.

2030

De werkloosheid is relatief hoog en vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Speerpunten in
de BOCE-samenwerking zijn het versterken van de economische
infrastructuur, het investeren in de samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven, het behoud van werkgelegenheid, het
scheppen van banen en het maximaal benutten van de toeristische
aantrekkingskracht van de regio.

Het platteland van Zuidoost-Drenthe wordt gekenmerkt
door een onderscheidende eigenheid op cultureel,
landschappelijk en ruimtelijk gebied, door naoberschap
in de kernen, door een eigenzinnige nuchterheid en
een zekere voorzichtigheid. De beschreven kenmerken
karakteriseren de regio als geheel. Daarbinnen zijn er grote
verschillen. De veen- en zandgronden hebben elk hun
eigen karakteristieke dorpen. De wisselwerking tussen het
stedelijk gebied en het platteland draagt bij aan een
bijzonder dynamiek. De eigenheid, de unieke ruimte van
het landschap, de afwisseling van zand en veengronden,
het naoberschap in de kleine kernen; dat is de kracht van
de regio! Tegelijk staan vitaliteit en leefbaarheid in de regio
in toenemende mate onder druk.
Uit: Leader Zuidoost-Drenthe

2040

3

Onze ambities voor de regionale beleidsagenda
De noodzaak om krachten te bundelen voor versterking van de
regio wordt door alle drie gemeenten gevoeld. Sterker nog: gezien
de opgaven én de kansen die er liggen, is een gezamenlijke,
samenhangende aanpak voorwaarde voor succes. Naast noodzaak
zijn we het eens over de urgentie: we moeten niet alleen denken,
maar ook doen. We moeten het nu doen en we moeten het
samen doen. Dat we als BOCE-gemeenten het voortouw nemen
bij het aanpakken van de opgaven past bij onze positie en
verantwoordelijkheid als eerste overheid.

Voor onze bedrijven is Zuidoost-Drenthe een regio
met een uitstekend ondernemingsklimaat
Economische versterking en ontwikkeling van de regio is de
motor voor het realiseren van onze ambities. We willen bestaande
banen behouden en nieuwe banen creëren en gaan ervoor zorgen
dat bedrijven kiezen voor Zuidoost-Drenthe als vestigingsregio.
Onderdeel van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat zijn
een goede infrastructuur, aandacht voor verkeer en vervoer,
dienstverlening op maat, een prettige woon- en werkomgeving en
een goede uitstraling van de regio als geheel.

Bestaande samenwerking
Binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe en de Dutch Techzoneregio (gemeente Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen)
werken we al samen om de regionale economie te versterken.
Doel is dat Zuidoost-Drenthe in 2030 één van de industriële
hotspots in Nederland is. Voor de vraagstukken met betrekking
tot infrastructuur en bereikbaarheid is het vanzelfsprekend
dat de gemeente Borger-Odoorn betrokken wordt bij het
samenwerkingsverband voor Dutch Techzone.

Ambities ondernemingsklimaat:
1. Vanuit de doelstellingen van Dutch Techzone bepalen we
in BOCE-verband de prioriteiten op het gebied van de
hoofdinfrastructuur voor zowel weg, water als spoor.
2. Via de Arbeidsmarktregio versterken we de werkgelegenheid in
de regio.
• we brengen werkgevers en werkzoekenden bij elkaar, onder
meer door vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten
sluiten
• we ondersteunen bedrijven bij het realiseren van groei
• we verhogen de arbeidsparticipatie naar landelijk niveau
• we verlagen de werkloosheid naar landelijk niveau
3. In het netwerk van Dutch Techzone werken we aan:
• een uitstekende vestigingsregio voor specialistische en
hoogwaardige maakindustrie
• een regio van hoogwaardig toegepaste kennis en
vakmanschap met continue voeding van de beste technische
hbo+, mbo+ en vmbo+ opleidingen
• een regio met een internationale uitstraling op het gebied van
innovatieve maakindustrie
• een regio waar het goed wonen en werken is.
4. We zetten in op de realisatie van een robuuste en
toekomstbestendige digitale infrastructuur voor snel internet
in Zuidoost-Drenthe. Dit is een randvoorwaarde voor de
(economische) versterking van de regio.
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Voor onze inwoners is het plezierig wonen,
werken en leven in Zuidoost-Drenthe
We willen dat mensen graag in deze regio (blijven) wonen en dus
zorgen we voor een goede en plezierige woon- en leefomgeving.
Dat betekent dat er genoeg passende woningen zijn en
voldoende bovenlokale voorzieningen op het gebied van zorg
(ziekenhuis), onderwijs (mbo, hbo) en cultuur.
Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving draagt bovendien bij
aan een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en is een
cruciale randvoorwaarde om (kennisintensieve) bedrijven en talent
aan te trekken en vast te houden.

Ambities prettige leefomgeving:
5. Demografische ontwikkelingen als krimp brengen
vraagstukken met zich mee rond het behoud van een goede
kwaliteit van de woon- en leefomgeving, de omvang van de
particuliere en sociale woningvoorraad en de bereikbaarheid
van voorzieningen. Gelet op de opgaven voor de regio
verkennen wij welke maatregelen voor een gezamenlijke
aanpak van de krimp gewenst en noodzakelijk zijn. De
uitgangspunten en de inzet zoals geformuleerd in de notitie
“Nederland in balans” (2017) zijn voor ons daarbij leidend.

Voor onze bezoekers is Zuidoost-Drenthe een
aantrekkelijke regio voor toerisme en recreatie
In onze regio zijn recreatie en toerisme belangrijk. Recreanten
waarderen naast de uitstekende fietsmogelijkheden, ook de
verschillende toeristische attracties als Wildlands Adventure Zoo,
Plopsa Indoor Coevorden en het Hunebedcentrum te Borger in onze
regio. Deze goede (concurrentie-)positie willen we waarborgen
doordat we er reeds in geslaagd zijn een samenhangend beleid
voor recreatie en toerisme te ontwikkelen. Wij zien het proces voor
de totstandkoming van het regionale kader “Recreatie & Toerisme
Zuidoost-Drenthe” als een voorbeeld voor ook de samenwerking
op andere beleidsterreinen. Onderdeel van ons beleid is dat we
meer investeren in de kwaliteit van toeristisch-recreatief product en
dat we de promotie en informatievoorziening hiervan versterken en
beter organiseren.

Bestaande samenwerking
Recreatie & Toerisme is bij uitstek een onderwerp is dat zich niet
beperkt tot alleen samenwerking in BOCE. Er zijn allerlei verbanden
waar we als BOCE-gemeenten weer onderdeel van uitmaken
(bijvoorbeeld De Hondsrug). De uitstraling naar buiten moet zijn dat
we met de drie gemeenten onderdeel zijn van een groter verband

Ambities toeristische topregio:
6. Wij willen een excellente fietsregio zijn door de fietsbeleving,
de kwaliteit van de fietsinfrastructuur en de voorzieningen in
Zuidoost-Drenthe te versterken.
7. Wij streven ernaar een aantrekkelijke regio te zijn om in te
verblijven, recreëren en ondernemen met meer bezoekers en
recreanten, die langer verblijven en meer besteden.
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Voor het realiseren van onze ambities voor
bedrijven, inwoners en bezoekers, handelen we
vanuit een gemeenschappelijke identiteit en dragen
deze uit. Voor het realiseren van onze doelen
benutten we de samenlevingskracht in de regio.
Wij intensiveren de samenwerking, maar kunnen ons doel alleen
bereiken samen met andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs,
corporaties, ontwerpers, investeerders, inwoners en andere
partners.
We gaan kennis delen, ervaringen uitwisselen en krachten
bundelen om onze (potentiële) krachten te benutten. Het is tijd dat
we late zien en uitdragen wie we zijn als regio: hier staan we voor,
dit zijn onze sterke punten, hiervoor kun je bij ons terecht.

Ambities bestuur BOCE-gemeenten:
8. Op korte termijn stellen we de gemeenschappelijke identiteit
en waarden voor de regio Zuidoost-Drenthe vast. Door samen
te bepalen wat ons bindt kan de belangenbehartiging van onze
ambities voor de regio worden versterkt.
9. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor regionaal en lokaal
beleid. Op basis van de Omgevingswet onderzoeken we met
inwoners en andere betrokkenen de mogelijkheden voor een
regionale omgevingsvisie voor Zuidoost-Drenthe.
10. Wij onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor
participatie van inwoners en andere betrokkenen
bij de verschillende planvormen in het kader van de
Omgevingswet (de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de
omgevingsverordening).

De opgaven waar we voor staan en de positie die we innemen, zijn
helder en duidelijk voor iedereen, waardoor een stevige lobby voor
de regio kan plaatsvinden op de plaatsen waar dat nodig is.
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In gedachte de ambities voor de regio Zuidoost-Drenthe
handelen we als besturen van de BOCE-gemeenten (colleges
en gemeenteraden) vanuit gedeelde waarden en een
gemeenschappelijke identiteit. We onderzoeken of één regionale
omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet hiervoor een
vliegwiel kan zijn.

Regionale beleidsagenda voor Zuidoost-Drenthe

identiteit

identiteit

identiteit

identiteit

Van visie naar uitvoering
Op basis van de geformuleerde ambities zullen wij
acht nieuwe samenwerkingsinitiatieven oppakken.
Samen met het visiedocument vormen zij de regionale
beleidsagenda voor Zuidoost-Drenthe. De beleidsagenda is
tot stand gekomen op basis van meerdere gesprekken en
ontmoetingen tussen leden van de drie gemeenteraden,
leden van de drie colleges en medewerkers van de
ambtelijke organisaties. Op basis van deze agenda blijven
we continu in gesprek over nieuwe mogelijkheden in de
samenwerking en de toevoegde waarde daarvan voor de
regio.
Voor een succesvolle gezamenlijke uitvoering van de
regionale beleidsagenda blijven we aandacht houden
voor het verloop van het samenwerkingsproces tussen de
gemeenten. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ook voldoende
middelen beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering
van de samenwerking
Het is nu tijd om de uitvoering breed op te pakken
samen met andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs,
instellingen, organisaties, partners en niet te vergeten onze
inwoners van Zuidoost-Drenthe.
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1. Identiteit en profiel van Zuidoost-Drenthe
Beschrijving van de samenwerking?

Vaststellen van de identiteit en profiel voor Zuidoost-Drenthe.

Ondersteunend aan de gezamenlijke ambitie(s)

8. Op korte termijn stellen we de gemeenschappelijke identiteit
voor de regio Zuidoost-Drenthe vast. Door samen te bepalen
wat ons bindt kan de belangenbehartiging van onze ambities
voor de regio worden versterkt.

Opdrachtomschrijving en resultaten?

Vastgestelde gezamenlijke identiteit

Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel

Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben een eigen identiteit
en bijbehorend profiel. Daarnaast zijn er elementen die ons binden
en die we gemeenschappelijk hebben. Door die elementen expliciet
te benoemen krijgt de identiteit voor Zuidoost-Drenthe betekenis.
Dat geeft richting en sturing aan de regionale beleidsagenda.

Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?

Het is waardevol om zowel de regionale identiteit als de lokale
identiteit met elkaar vast te stellen. Dit geeft vervolgens handvatten
om bij toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen te toetsen
of dit in samenwerking moet worden opgepakt, of het beter in
samenwerking met twee gemeenten kan worden opgepakt of toch
beter als individuele gemeente kan worden aangepakt.
Het is wenselijk om het gemeenschappelijk belang niet in
‘producten’ of ‘activiteiten’ uit te drukken, maar juist in
onderliggende waarden. Die onderliggende waarden, dat is
eigenlijk ‘de bedoeling’ en geeft betekenis van de samenwerking.

BorgerOdoorn

Coevorden


Emmen

Figuur: Regionale identiteit, naast lokale identiteit
Niet van toepassing
Andere samenwerkingspartijen?
En wat betekent dit voor de samenwerking?

10

Regionale beleidsagenda voor Zuidoost-Drenthe

Vanaf wanneer kan de samenwerking worden gestart?

Omdat de uitvoering (grotendeels) wordt opgepakt na de
verkiezingen van maart 2018, is het verstandig om met de nieuwe
collegeleden de elementen te benoemen die de regionale identiteit
vormen.

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

Er zijn diverse manieren om te komen tot een gemeenschappelijke
identiteit voor Zuidoost-Drenthe. Een effectieve om dit te doen,
is vanuit de kennis van de marketingwereld. Dit begint bij
‘positioneren’.
Bij positionering wordt gekeken naar drie elementen: de
organisatie, de doelgroep en de markt. Deze elementen kunnen
door middel van diverse werkvormen achterhaald worden. Als
uitkomst kan worden vastgesteld:
1) Wat is geloofwaardig en opzichte van de organisatie /de
identiteit van Zuidoost-Drenthe?
2) Wat is relevant voor de doelgroep?
3) Wat is onderscheidend ten opzichte van anderen?

Welke kosten zullen worden gemaakt?

Er zullen kosten worden gemaakt voor de begeleiding van de
bijeenkomsten, waarin gezamenlijk de identiteit wordt bepaald.

Planning van werkzaamheden?

Periode mei – juli 2018

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

Wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden, is het essentieel
dat alle, of in elk geval zoveel mogelijk bestuurders/raadsleden
hierbij aanwezig zijn. Een identiteit wordt pas een gedeeld beeld als
je dit met elkaar bepaalt.

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

Positionering vraagt om keuzes maken. Een duidelijke focus op
waar je je wel of niet op gaat richten in je boodschap. Dit is vanuit
de maatschappelijke verantwoording van een overheid vaak een
uitdaging. Het helpt om de metafoor te gebruiken van een winkel,
waarbij je maar een paar dingen in de etalage zet. Positionering is
de etalage.
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2. Gezamenlijke visie op het gebied van de
bereikbaarheid
Beschrijving van de samenwerking?

Eén regionale visie op de bereikbaarheid van Zuidoost-Drenthe op
basis waarvan we het gesprek aan kunnen gaan met onze partners
(‘Vierkant- partners’, provincie Overijssel, RWS/IenM, etc).
Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de BOCE-regio door een
van de drie gemeenten. (bijvoorbeeld de SNN Bestuurscommissie
Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit of het MIRT-overleg
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)). Via
de gebruikelijke wijze zal hierover onderlinge afstemming en
afstemming met de gemeenteraden plaatsvinden.

Ondersteunend aan de gezamenlijke ambitie(s)

1- Een goede infrastructuur is essentieel voor een aantrekkelijk
ondernemersklimaat. Vanuit de doelstellingen van Vierkant
voor Werk bepalen we de prioriteiten op het gebied van de
hoofdinfrastructuur voor zowel weg, water als spoor.

Opdrachtomschrijving en resultaten?

Welke verbeterpunten van de (hoofd-)infrastructuur (spoor, weg,
water) zijn noodzakelijk zodat we onze ambities op het gebied
van economie, verkeer en vervoer en leefbaarheid waar kunnen
maken? Naast voldoende capaciteit gaat het hierbij nadrukkelijk om
verkeersveiligheid, robuustheid en uitstraling. Niet alleen binnen de
regio Zuidoost-Drenthe maar ook daarbuiten (voor zover relevant
voor BOCE). Ook de positie van het openbaar vervoer in deze regio
en de bereikbaarheid van het buitengebied zijn belangrijke thema’s.
Omdat het hierbij meestal gaat om infrastructuur van derden (Rijk,
provincie, etc.) is het van belang dat we als BOCE-gemeenten
een eenduidig en standvastig eindbeeld neerzetten van wat wij
willen. Het gaat hierbij onder andere om een doorvertaling van de
aanbevelingen uit de commissie Vollebregt/Alberda van Ekenstein
(2016) over dit onderwerp.
De doelstelling van het project is gelegen in het tot stand komen
van een gezamelijks gedragen agenda voor de realisatie van
noodzakelijke infrastructuur op het gebied van weg, water en spoor.
Deze agenda dient vervolgens als uitgangspunt voor de opstelling
van een strategie langs welke weg en bij welke partijen de realisatie
van de noodzakelijke maatregelen dient te worden bepleit.
In een gezamenlijke visie op de bereikbaarheid zal in ieder geval
een uitspraak moeten zitten over het gewenste eindbeeld van de
wegverbindingen in de corridor Groningen-Emmen-Twente, de
kansen voor het opwaarderen van de bestaande spoorlijn (Duitsland,
Coevorden, Emmen) en de kansen voor een spoorverbinding
met provincie Groningen. Dit laatste moet dan breder worden
beschouwd dan dat de provincie dit jaar heeft gedaan i.h.k.v. de
partiële verdubbeling van de N34.

Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel
Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?
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Bestuurlijk:
- Een duidelijke BOCE-visie ten aanzien van bereikbaarheid die
als basis kan dienen voor de verschillende omgevingsvisies
(gemeente, provincie, rijk) en de regionale agenda infrastructuur
die vanuit de ‘Vierkant’ moet worden opgesteld.
- Een eenduidig eindbeeld waar BOCE zich aan committeert en als
advies dient richting overige betrokken wegbeheerders.

Maatschappelijk
- Behoud van economische massa (zie Vollebregt) van de regio en
daarmee de werkgelegenheid.
- Positioneren van de regio als kruispunt van wegen/routes (in
plaats van als ‘achterland’).
Financieel
- Hoofdinfrastructuur kost veel geld en kent doorgaans een lange
tot zeer lange voorbereidingstijd. Eenduidigheid en volhardheid
is daarom belangrijk.
Andere samenwerkingspartijen?
En wat betekent dit voor de samenwerking?

1.

De BOCE-visie op de bereikbaarheid dient te worden
ondersteund door overige partners. Met name de overige
‘vierkant-gemeenten’ Hoogeveen en Hardenberg
2. Provincies Drenthe en Overijssel (N34)
3. Rijk (A37, N48, N36)
Om tot een gedragen visie te komen zal afstemming moeten
worden gevonden met bovenstaande partijen.

Vanaf wanneer kan de samenwerking worden gestart?

Begin 2018

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

Gezamenlijke projectgroep in opdracht van een nader te formeren
bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de betrokken
overheden.

Samenwerking met provincie Drenthe

De concrete voorstellen zullen grotendeels moeten matchen met de
provinciale doelstellingen. Afhankelijk van de voorstellen zal dit in
meer of mindere mate tot afstemming met de provincie leiden.
Deelname provincie aan de projectgroep wordt ingevuld vanuit de
rol die de provincie heeft op dit thema.

Welke kosten zullen worden gemaakt?

Het is van belang bij een opdracht ook echt voldoende capaciteit
en middelen beschikbaar te stellen vanuit de drie betrokken
gemeenten.
De nodige werkzaamheden worden derhalve in kind verricht door
medewerkers van de betrokken overheden. Eventuele out-ofpocket kosten, bv. voor het verrichten van noodzakelijk onderzoek
worden gezamenlijk gedragen

Planning van werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen in de 1e helft van 2018 plaatsvinden.
Het streven is erop gericht om medio 2018 een gezamenlijk
gedragen beeld te hebben over de hoofdinfrastructuur in ZuidoostDrenthe. Deze kan dan na de zomer 2018 aan de colleges worden
voorgelegd ter instemming.

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

Randvoorwaarde is dat de inhoudelijke visie grotendeels moet
matchen met de provinciale denkbeelden op dit thema.

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

Tegenstrijdige visie tussen ‘regionale/gemeentelijke belangen’ en
bovenregionale-/rijksbelangen
Verschillende prioriteiten tussen partners
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3. Snel internet (Glasvezel/5G)
Beschrijving van de samenwerking?

Heel Zuidoost-Drenthe beschikt over een robuuste en
toekomstbestendige digitale infrastructuur voor snel internet.

Ondersteunend aan de gezamenlijke ambitie(s)

4. We stemmen de realisatie van een robuuste en
toekomstbestendige digitale infrastructuur voor snel internet in
Zuidoost - Drenthe onderling af. Dit is een randvoorwaarde voor
gelijkwaardige aanlegcondities .

Opdrachtomschrijving en resultaten?

Snel internet is van essentieel belang voor de leefbaarheid op het
platteland. Met name in gebieden met relatief weinig potentiele
aansluitingen (het buitengebied) is er sprake van marktfalen.
Hierdoor kan de overheid onder voorwaarden stimulerend en
faciliterend optreden.
Binnen BOCE zijn verschillende bewonersinitiatieven ontstaan die
werken aan het opzetten van een glasvezelnetwerk in met name het
buitengebied. De provincie ondersteunt deze initiatieven mits deze
tenminste 2000 aansluitingen vertegenwoordigen.
Om tot deze schaalgrootte te komen, verdient het aanbeveling
om samen met de initiatiefnemers te kijken of initiatieven kunnen
worden samengevoegd dan wel optimaal op elkaar aangesloten
kunnen worden. Voor grensoverschrijdende netwerken moeten
zoveel mogelijk dezelfde aanlegvoorwaarden gelden
Initiatiefnemers staan voor de keuze om een netwerk zelf aan
te leggen en te exploiteren of dit over te laten aan de markt.
Voorkomen moet worden dat er restgebieden ontstaan waar
inwoners verstoken blijven van snel internet.
Naast glasvezel is ook de uitrol van 5G het komende decennium aan
de orde. Door in BOCE-verband samen op te trekken kunnen we
de aanleg van 5G in onze hele regio mogelijk versnellen. Hiermee
ontstaat een optimale (complementaire) infrastructuur voor zowel
vast als mobiel internetgebruik. Zuidoost-Drenthe kan hiermee een
leidende positie innemen bij toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van internettoepassingen (‘internet of things’, digitale zorg,
agrotech, etc).
Om bovenstaande succesvol te kunnen implementeren is van belang
om binnen BOCE één lijn te trekken. Dit voorkomt bovendien dat
partijen (en gemeenten) tegen elkaar worden uitgespeeld. Daarom
stellen wij de volgende acties voor:
• We stemmen de condities af waaronder we medewerking geven
aan burgerinitiatieven
• We stimuleren dat initiatieven op een gelijke manier worden
ingevuld
• We bepalen gezamenlijk ons standpunt hoe om te gaan met
marktontwikkelingen (opkomst 5G, 6G, etc).
• We werken samen bij het implementeren van nieuwe technologie
op het gebied van snel internet en stellen in gezamenlijkheid de
condities vast die hierbij gelden binnen onze gemeenten.
• We maken zoveel mogelijk gebruik van elkaar kennis (efficiënte
inzet van beschikbare kennis binnen BOCE)
• We bepalen samen hoe we omgegaan met zaken als leges,
degeneratiekosten en graafdieptes.
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Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel

Iedereen binnen BOCE heeft de beschikking over hetzelfde aanbod
digitale infrastructuur. Dit is goed voor de leefbaarheid en de
(economische) vitaliteit in onze regio.
We voorkomen dat gebieden ‘achterblijven’.

Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?

We voorkomen dat eventuele marktpartijen gemeenten tegen
elkaar uitspelen.
De digitale infrastructuur in onze gemeenten is toekomstbestendig
en BOCE kan hiermee koploper zijn op het gebied van digitale
ontwikkelingen (ook belangrijk in het kader van bijvoorbeeld
leefbaarheid en krimp).

Andere samenwerkingspartijen?
En wat betekent dit voor de samenwerking?

- Lokale coöperaties die zich bezig houden met snel internet in het
buitengebied.
- Provincie
- Stichting Breedbandplatform Drenthe Verbindt
- Kabelmaatschappijen.
- Providers

Vanaf wanneer kan de samenwerking worden gestart?

Per direct

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

Overleg en afstemming op basis van collegiale samenwerking

Welke kosten zullen worden gemaakt?

Buiten reguliere ambtelijke kosten (uren e.d.) vallen binnen dit
thema geen extra kosten te verwachten.

Samenwerking met provincie Drenthe

Samenwerking op dit thema is gewenst. Verschillende private lokale
initiatieven worden door de Provincie Drenthe ondersteund (o.a.
door platform Verbind Drenthe).
Onder regie van de provincie worden netwerken in gezamenlijkheid
ontworpen en wordt gekeken naar een juiste schaalgrootte van een
initiatief.
Bestuurlijke commitment is voor dit thema van belang.

Planning van werkzaamheden?

begin 2018 (uitrol glazvezel buitengebied)
Op termijn uitrol 5G.

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

Regels met betrekking tot (of: over) marktwerking (onder andere
vanuit de EU)

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

n.v.t.
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4. Gezamenlijk regionaal kader fietsroutes
Beschrijving van de samenwerking?

Binnen BOCE stellen we één regionaal kader fietsroutes op, inclusief
een gezamenlijke, operationele aanpak. Daarmee willen we de regio
ontwikkelen en profileren als een regio met optimale en innovatieve
voorzieningen voor (elektrisch) fietsen, zowel recreatief als voor
woon-werk en woon-schoolverkeer.

Ondersteunend aan de gezamenlijke ambitie(s)

6. Wij willen een excellente fietsregio zijn door de fietsbeleving,
de kwaliteit van de fietsinfrastructuur en de voorzieningen in
Zuidoost-Drenthe te versterken

Opdrachtomschrijving en resultaten?
Om tot een gezamenlijk kader fietsroutes te komen stellen wij de
volgende stappen voor:
a) Gemeentelijke fietsplannen worden ‘aan de voorkant’ in BOCEverband met elkaar gedeeld en daar waar nodig op elkaar
afgestemd.
b) Op basis van de verschillende fietsbeleidsplannen stellen we een
regionaal kader fietsroutesop dat zich richt op de doorgaande,
gemeentegrens overschrijdende fietsroutes. Dit kader dient als
basis voor gezamenlijke intergemeentelijke fietsprojecten.
De gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om een gezamenlijk
kader te ontwikkelen voor zowel recreatieve routes als dagelijkse
woon-werk routes. Dit kader beschrijft onze visie op routenetwerken
(kwaliteit en beheer) en werkt die visie uit in maatregelen om de
huidige routestructuren verder te ontwikkelen. Bovendien leggen
de gemeenten in het plan nadruk op beleving en de economische
effecten:
• Optimalisering van beleving: het kader houdt rekening met
de wensen van de belangrijkste doelgroepen/leefstijlen, zodat
ook de beleving optimaal aansluit bij wensen en behoeften
van toerist en recreant. Gemeenten komen tot gezamenlijke
thematische routes. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om e-bike
routes (T&R), schoolroutes en mogelijk snelfietspaden. Op deze
routes zou een (op elkaar afgestemd) eenduidig regime moeten
worden afgesproken ten aanzien van onderhoud, veiligheid,
strooien, verlichting, etc.
• Optimaliseren van economische spin-off: waar mogelijk
verbinden we de routes aan plekken waar de consument geld
kan uitgeven (zoals horeca). Idealiter sluit dit ook nog zo veel
mogelijk aan bij de gewenste beleving van de consument.
c) We sluiten ons aan bij het pilotproject ‘Digitalisering routes’.
De bedoeling is om zoveel mogelijk routes digitaal te gaan
ontsluiten. De routes komen dan in de database van drenthe.nl
en zijn ook te koppelen aan andere websites.
d) We doen een gecoördineerde aanvraag in het kader van
de subsidieregelingen Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk en
Kwaliteitsimpuls Fietsbeleving en Innovatie. Voor de jaren
2017 tot en met 2019 is er jaarlijks een subsidiebedrag van ca.
€ 2,25 miljoen beschikbaar voor fiets/MTB-infrastructuur en
fietsbeleving en innovatie.
e) Het Recreatieschap Drenthe is momenteel bezig om het
fietsknooppuntennetwerk in Drenthe te updaten. Daar waar
het gaat om gemeenschappelijk trajecten tussen de gemeenten,
stemmen we suggesties hiervoor zo goed mogelijk op elkaar af.
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Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel
Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?

Een kwalitatief goed fietsnetwerk is van groot belang voor zowel
de verkeersveiligheid als de recreatieve sector in de regio. Voor de
gemeenten ligt hier een belangrijke rol. Via het Recreatieschap
Drenthe werken de drie gemeenten al samen met andere Drentse
gemeenten als het gaat om routenetwerken. Binnen de sector
Verkeer werken de drie gemeenten al samen binnen het verkeer en
vervoerberaad Drenthe.
Om fietsen in Drenthe op een nog hoger niveau te krijgen willen we
als BOCE-gemeenten ons bestaande netwerk verder optimaliseren
en gezamenlijk optrekken als het gaat om het (recreatieve)
fietsroutenetwerk. Uitgangspunten voor de samenwerking van
de gemeenten zijn dat we vraaggericht werken (en dat gaat ook
over de vraag van lokale ondernemers) en dat onze samenwerking
samenhangend is en leidt tot meer economische activiteit. De
gemeenten gaan de samenwerking als volgt vormgeven:
Vanuit de toerist gezien is het logischer de regio meer in
samenhang te bezien. Een toerist houdt zich immers niet aan
gemeentegrenzen, maar bezoekt het diverse aanbod in de
regio. Een versterking van de samenwerking op een belangrijke
economische pijler als toerisme & recreatie ligt dan ook voor de
hand:
• Onze concurrentiepositie blijft gewaarborgd (en wordt mogelijk
versterkt).
• Toerisme neemt toe (fit & fun-vakanties).
• Positieve effecten op volksgezondheid.
• We investeren doelmatig en behalen schaalvoordelen.
• Gezamenlijke profilering van het toeristisch aanbod.
• Bijdrage aan positief imago voor de regio.
Voordelen:
Korte termijn:
- Maatschappelijk: Fietsen is ‘hot’. We sluiten aan bij veelgehoorde
geluiden uit de samenleving om de kwaliteit van fietsroutes sterk
te verbeteren.
- Organisatorisch: we zorgen voor versterking van het BOCEcollectief en voor efficiency
- Financieel: doelmatig investeren, schaalvoordelen behalen
Middellange termijn
- Maatschappelijk: minder autoverkeer, meer toerisme (fit & fun
vakanties), positieve effecten op volksgezondheid
- Organisatorisch: hogere effectiviteit van ambtelijke inzet
- Financieel: doelmatig investeren, schaalvoordelen behalen
Lange termijn
- Maatschappelijk: meer naamsbekendheid, positief imago,
positieve milieueffecten
- Organisatorisch: gezamenlijke BOCE-profilering van het
toeristisch aanbod
- Financieel: minder geld kwijt aan (onderhoud en aanleg van)
wegen
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Andere samenwerkingspartijen?

Op onderdelen werken de gemeenten soms ook samen met andere
gemeenten binnen of buiten Drenthe.

En wat betekent dit voor de samenwerking?
Andere partijen zijn:
- Provincie Drenthe
- Recreatieschap Drenthe
- grote werkgevers
- Ondernemers,
- Fietsersbond
- Lokale uitvoeringsorganisaties op het gebied van marketing,
promotie en informatievoorziening
- Stichting Unesco Global Geopark
- Marketing Drenthe
- Provincie Groningen
- Gemeente Vlagtwedde
- Innovatie Werkplaats Healthy Lifestyle Hospitality (Stenden en
Alfa College).
Wat de juiste vorm is van het ‘regionale kader fietsroutes’, gaan de
gemeenten verkennen. Uitgangspunt is dat dit op een zo effectief
en efficiënt mogelijke wijze gebeurt, waarbij we gebruik maken
van de faciliteiten en mogelijkheden die zowel het Recreatieschap
Drenthe als de provincie Drenthe bieden.
Vanaf wanneer kan de samenwerking worden gestart?

Per direct. In Q1 2018 stellen we een ontwikkelagenda op. Tot die
tijd verkennen de gemeenten tot hoever zij in het beleid willen
gaan.

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

- Ambtelijk overleg en uitvoeringsorganisaties.
- Bestuurlijk overleg.
We werken met twee niveaus (pragmatische start en ambitie).
- Eén gemeente coördineert de gezamenlijke PR-campagne
- Aanhaken bij provinciaal fietsbeleid ”Op Fietse”
- Publiek-private samenwerking om werknemers meer op de fiets
te laten reizen.

Welke kosten zullen worden gemaakt?

Ambtelijke kosten (uren) en mogelijk kosten opstellen kader
fietsroutes.
Voortvloeiend hieruit is investeringsgeld nodig voor de uitvoering
van maatregelen.

Samenwerking met provincie Drenthe

Om tot het opstellen van een regionale kader fietsroutes te komen
zal een werkgroep worden geformeerd waarin de provincie Drenthe
kan participeren. Hierdoor is afstemming van BOCE beleid en
provinciaal beleid geborgd.
Dit kader fietsroutes kan als bouwsteen dienen bij toekomstig
provinciaal fietsbeleid.
Bestuurlijke commitment is daarom nodig.

Planning van werkzaamheden?

2018 opstellen regionaal kader fietsroutes BOCE

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

• Aanhaken bij provinciaal fietsbeleid.

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

Financiële haalbaarheid is een risico
Politieke haalbaarheid: Fietsen in Drenthe is ‘hot’ momenteel en
bestuurders willen graag op korte termijn scoren op dit punt. Een
gezamenlijk fietsbeleid vergt een wat langere scope.
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5. Krimp en Leefbaarheid
Beschrijving van de samenwerking?

In Zuidoost-Drenthe (BOCE-gemeenten en gemeente Aa & Hunze)
hebben we de komende jaren te maken met de gevolgen van krimp.
Hoe gaan we om met deze demografische ontwikkeling? Minder
mensen betekent minder woningen, minder (maatschappelijke)
voorzieningen en meer openbaar groen. Het doel moet zijn om
te zorgen dat het leefgebied van goede kwaliteit blijft, want
uiteindelijk blijven er meer mensen wonen dan dat er vertrekken uit
de regio. Voor die mensen moet gezorgd worden voor een goede
leefomgeving. Een goede leefomgeving is een omgeving die is
ingericht voor de mensen die er wonen. Dat betekent dat er goed
gekeken moet worden naar wat de behoefte is in het gebied. Hoe
maken we goede en nieuwe verbindingen op plekken waar vaste
structuren verdwijnen? Hoe zorgen we er dan voor dat het gebied
zodanig is ingericht dat het voor alle partijen een goede oplossing
biedt?
Om aantrekkelijk te zijn voor vestigers en bedrijfsleven moeten we
een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving bewerkstelligen. De
aantrekkelijkheid als vestigingslocatie is afhankelijke van het totale
gebied. Dit is een regio met een kwalitatief hoogwaardig en veilige
leefomgeving met goede en betaalbare voorzieningen. Dat moeten
we zo houden. En daarvoor moeten we een beroep doen op steun
van de regionale en nationale overheid.
In BOCE-verband zorgen we voor kwalitatief goede en goed
bereikbare bovenlokale voorzieningen op het gebied van onderwijs,
detailhandel, sport, ziekenzorg en culturele voorzieningen (cure en
care), die optimaal verspreid zijn over de regio. Op gemeenteniveau
gaan we autonoom over onze eigen lokale voorzieningen in onze
dorpen en wijken.

Ondersteunend aan de gezamenlijke ambitie(s)

5. Demografische ontwikkelingen als krimp brengen vraagstukken
met zich mee rond het behoud van een goede kwaliteit van
de woon- en leefomgeving, de omvang van de particuliere en
sociale woningvoorraad en de bereikbaarheid van voorzieningen.
Gelet op de opgaven voor de regio verkennen wij welke
maatregelen voor een gezamenlijke aanpak van de krimp gewenst
en noodzakelijk zijn. De uitgangspunten en de inzet zoals
geformuleerd in de notitie “Nederland in balans” (2017) zijn voor
ons daarbij leidend.

Opdrachtomschrijving en resultaten?

Om de gevolgen van krimp goed te begeleiden stellen wij de
volgende stappen voor:
- We gaan samenwerken waar het moet en autonoom waar
mogelijk;
- We werken aan en gezamenlijke, samenhangende aanpak over
meerdere bestuurslagen die zich richt op het vraagstuk van
demografische ontwikkelingen.
- We stimuleren leefbaarheid en vitaliteit in wijken en dorpen
door een ‘bottom-up’-aanpak. Daarbij houden we rekening
met de sociaal-maatschappelijke aspecten als gevolg
van de demografische ontwikkelingen. Denk hierbij aan
armoedebestrijding, laaggeletterdheid en eenzaamheid.
- We stimuleren leefbaarheid en vitaliteit in wijken en dorpen door
een ‘bottom-up’-aanpak.
- We zetten ons proactief in om een statement te maken dat we als
regio mee gaan doen!
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- Het verkennen van een gemeenschappelijk investerings- en
stimuleringsfonds voor leefbaarheid en krimp, waarbij het
verwerven van middelen om een dergelijke fonds te voeden.
- Onderzoek doen naar het stimuleren van particulieren om zelf te
investeren in duurzame en levensloopbestendige woningen.
- Regelmatig en gecoördineerd bestuurlijk en ambtelijk
afstemmingsoverleg met alle geledingen van het voortgezet
onderwijs.
- Verkenning naar de bereikbaarheid en infrastructuur, zodat
leerlingen veilig naar school kunnen.
- Met de betrokken gemeenten onderzoeken of een gezamenlijk
afstemmingsoverleg kan tot leiden tot betere keuzes voor
de regio met als doen het in stand houden of versterken van
bovenlokale voorzieningen.
- Het verkennen van de mogelijkheden tot het samenwerken
met verschillende partijen (overheid, zorgpartijen en
woningcorporaties
Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel
Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?

Een regionaal gecoördineerde benadering van bevolkingsdaling is
gewenst met het oog op:
- het verbinden van beleidsthema’s
- kennisontwikkeling en –deling over ‘krimp’ met andere
krimpgebieden
- werving en inzet/prioritering van middelen
- een effectieve sturing op resultaten
De regio faciliteert dit op het gebied van onderzoek, samenwerking,
sturing, regie, ondersteuning
(budget-)beheer en communicatie/lobby.

Andere samenwerkingspartijen?

-

En wat betekent dit voor de samenwerking?

- De samenwerking is in ontwikkeling en ambtelijk krijgt dit steeds
meer vorm.

Aa & Hunze
Provincie Drenthe
Woningcorporaties
Banken
Bedrijven
NHG
Kadaster
Rijk
Krimpprovincies (K6)
Kennisnetwerk Noord Nederland (KKNN)
Zorgpartijen
Welzijnorganisaties
Ondernemers
MKB
Rijksoverheid
Zorg- en welzijnsorganisaties
Platform Zorg
Woningcorporaties
Zorgverzekeraars
Zorgkantoren
Zorgcoöperaties
Onderwijsinstellingen
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Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

- We gaan een programmaorganisatie uitwerken waarbij de
samenwerkingspartijen een rol krijgen. Hiervoor is mede in
opdracht van de anticipeerregio een verkenning naar gedaan.
- Een regiegroep waar alle aspecten van krimp samenkomen.
- De regiegroep moet zich bezighouden met de beleidsaspecten.
Hier hoort ook de lobby bij.

Welke kosten zullen worden gemaakt?

- De gevolgen van krimp is op dit moment moeilijk in geld uit
te drukken. Naast procesgeld, zal er voldoende middelen
beschikbaar meten worden gesteld door de diverse
samenwerkingspartners om de gevolgen op een goede wijze te
begeleiden.

Planning van werkzaamheden?

- Krimp en leefbaarheid is een thema dat een lange tijdspanne
heeft. Om de gevolgen van de krimp goed te kunnen begeleiden
dienen een aantal stappen te worden genomen. Deze kunnen
allen in deelprojecten in tijd worden gezet, waarbij het
uitgangspunt moet zijn dat er een plan voor de toekomst komt te
liggen dat van onderaf is opgebouwd.

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

-

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

- Op dit moment is nog geen sprake van georganiseerde
samenwerking op dit gebied (los zand). Als we dat niet doen,
lopen we het risico dat het rijk wederom onze problematiek niet
erkent. Deze samenwerking dient te gebeuren op gemeente
overstijgende thema’s.
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Procesleider/Aanjager (intern/extern)
Ambtelijke ondersteuning (management assistent)
Ambtelijke lobbyist (provincie?)
Bestuurlijke lobbyist (burgemeester?)
De samenwerking is een groeimodel
Bewustwording: wees een goede ambassadeur voor de regio
Een visie voor lange termijn en projecten op korte termijn die
bijdragen aan het verwezenlijken van de visie.
- Gun elkaar successen in de regio.
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6. Versterking positie Zuidoost-Drenthe op de Drentse
markt voor Recreatie en Toerisme
Beschrijving van de samenwerking?

ZOD neemt een belangrijk positie in de omvangrijke Drentse
R&T-markt. Bijna 30% van alle overnachtingen en 40% van alle
dagtochten vinden in ZOD plaats.
Door op dit terrein te gaan samenwerken kan de regionale
economie en leefbaarheid versterkt worden. Onderdelen in deze
samenwerking zijn het informeren en/of afstemmen van:
* ontwikkelingen verblijfrecreatie;
* evenementen;
* routenetwerken;
* kennisondersteuning;
* toevoegen van beleving aan de Hondsrug;
* de regie in de regio;
* promotie en informatievoorziening
Voor alle onderdelen geldt dat pragmatisch wordt gestart door
elkaar zo goed mogelijk te informeren. Vervolgens wordt bekeken
op welke terreinen de samenwerking verder geïntensiveerd kan
worden.

Ondersteunend aan de gezamenlijke ambitie(s)

7. Wij streven ernaar een aantrekkelijke regio te zijn om in te
verblijven, recreëren en ondernemen met meer bezoekers en
recreanten, die langer verblijven en meer besteden.

Opdrachtomschrijving en resultaten?

Toename van R&T-bestedingen leidend tot meer banen en
leefbaarheid.

Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel

Recreatie en toerisme is een arbeidsintensieve sector die goed
is voor maar liefst 7.000 banen in ZOD. De vooruitzichten van
de sector zijn goed en de regionale economie is sterk gebaat bij
verdere toename bestedingen via dagtochten en overnachtingen.
Een sterke R&T-sector genereert naast veel banen, voor zowel laagals hooggeschoolden, ook een impuls op de leefbaarheid. R&T
gaat immers gepaard met toename van voorzieningen waar ook
de lokale inwoners baat bij hebben. Leefbaarheid is een belangrijk
wapen in de bestrijding van negatieve krimpverschijnselen.

Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?

Door er bewust van te zijn dat er sprake is van een goede positie
van ZOD en op de kansrijke R&T-markt, is nadere samenwerking
tussen de BOCE-gemeenten van groot belang.
Een andere reden om de gemeentegrenzen los te laten is gedacht
vanuit de toerist. De toerist ziet ons niet als drie aparte gemeenten
en ziet geen gemeentegrenzen. Dit vraagt om een actieve houding
van de gemeenten.
Financieel gezien dient de gezamenlijke aanpak dus te leiden tot
meer opbrengsten. Anderzijds kan ook in de kostensfeer voordeel
worden behaald door synergie en gezamenlijke subsidie aanvragen,
ook in Europees verband.
Op korte termijn leidt het elkaar informeren en het ontwikkelen
reeds tot resultaten.
Bij het afstemmen van beleid en het concreet opleveren van
substantiële diensten en (infrastructurele) producten is sprake van
(middel)lange termijn.
Andere samenwerkingspartijen?
En wat betekent dit voor de samenwerking?
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Andere partijen die een belangrijk rol spelen in het toeristische
speelveld zijn:
* Recreatieschap Drenthe;
* Marketing Drenthe;
* provincie Drenthe;

* Geopark De Hondsrug;
* samenwerkingsverband Hondsrug Drenthe
* onderwijsorganisaties zoals Hogeschool Stenden/Rijnland
Instituut
Via deze samenwerkingsverbanden zijn ook ondernemers betrokken
bij deze projecten.
Een van de basisuitgangspunten in ons handelen is het zo goed
mogelijk faciliteren van het bedrijfsleven. Belangrijk daarbij is het
bevorderen van de onderlinge contacten door het organiseren van
bijvoorbeeld thema-/netwerkbijeenkomsten.
Ten aanzien van alle onderwerpen die in samenspraak met de
bovengenoemde organisaties aan de orde komen, kan in BOCEverband overleg worden gepleegd en zo mogelijk gezamenlijk
standpunten worden ingenomen.
R&T is bij uitstek een onderwerp dat zich ook weer niet beperkt
tot alleen BOCE. Er zijn ook allerlei verbanden waar we als BOCE
gemeenten weer onderdeel van uit maken (bijv. De Hondsrug). De
uitstraling naar buiten moet zijn dat we met de drie gemeenten
onderdeel zijn van een groter verband.
Vanaf wanneer kan de samenwerking worden
gestart?

De start heeft in 2016 plaatsgevonden bij het opstellen van
de gezamenlijke regionale beleidskader R&T ZOD en de R&Tuitvoeringsagenda.

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

Formeel netwerk, geen juridische vorm.

Welke kosten zullen worden gemaakt?

Om het naar een hoger plan te trekken zijn vooral kosten in de
loonsfeer vanwege inzet van arbeid als financieel voor projecten aan
de orde. Er zal bepaald moeten worden wat ‘regulier’ is en wat vanuit
de bredere beleidsagenda BOCE nodig is om het e.e.a. te intensiveren.

Samenwerking met provincie Drenthe
Planning van werkzaamheden?

Voor de provincie Drenthe is de waarde van R&T-sector in de economie
de laatste jaren sterk toegenomen. Via het programma VTE worden
middelen beschikbaar gesteld.
Door goede onderlinge samenwerking kan ZOD hier - in samenhang
met andere beleidsterreinen zoals infrastructuur - volop van profiteren.
Vanwege de ligging van ZOD kunnen op basis van de Duitslandagenda
van de provincie Drenthe R&T-kansen over de nabijgelegen grens
verzilverd worden.
Via Vitaal platteland is momenteel een streekconsulent bezig om R&Tondernemers te ondersteunen. Een initiatief met veel meerwaarde, dat
ook in de toekomst gecontinueerd kan worden.
Wij zijn al gestart met het onderling uitwisselen van informatie
en qua planning staan er al een aantal projecten op de rol
(bijv. informatievoorziening, e-bikeroute, kennisondersteuning,
evenementenagenda etc.).
Voor 2018/2019 zal de uitvoeringsagenda geactualiseerd moeten
worden. Pas daarna is duidelijk welke extra kosten (capaciteit/
projecten) hierbij komen kijken.

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

Om gebruik te kunnen maken van EU- of provinciale subsidies zullen
de gemeenten cofinanciering moeten leveren.

Risico’s/Bezwaren/ Knelpunten?

De bestuurders moeten hiervoor staan en realiseren dat zij zich hieraan
committeren. Er is oog voor de lokale politieke context, maar daarin
moet dan met in achtneming van de gezamenlijke afspraken worden
geacteerd.
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7. Planvorming - Regionale Omgevingsvisie
Beschrijving van de samenwerking?

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor regionaal en lokaal
beleid en dus kansen voor BOCE. Omdat er nu nog onduidelijkheid/
onbekendheid is over de inhoud van de omgevingswet en het
proces om te komen tot een goede implementatie hiervan, willen
we graag verkennen wat de meerwaarde is van een gezamenlijke
omgevingsvisie

Ondersteunend aan gezamenlijke ambitie

9. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor regionaal en lokaal
beleid. Op basis van de Omgevingswet onderzoeken we met
inwoners en andere betrokkenen de mogelijkheden voor een
regionale omgevingsvisie voor Zuidoost-Drenthe.

Wat wordt gezamenlijke opgepakt (inhoudelijke doelen /
aanpak&werkwijze)

De samenwerkende gemeenten gaan gezamenlijk verkennen wat
de meerwaarde van een regionale omgevingsvisie Zuidoost-Drenthe
is. En of het wenselijk is om een regionale omgevingsvisie in BOCE
verband voor te bereiden.
De Omgevingsvisie is het strategische instrument in de
Omgevingswet. Het instrument is vormvrij, waardoor er vele
manieren zijn waarop hier vorm en inhoud aan kan worden
gegeven. Om een beeld en gesprek op gang te krijgen wordt
gedacht aan het bezoeken van regio’s in Nederland die werken aan
de voorbereiding van een regionale Omgevingsvisie.

Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel

De voordelen van een gezamenlijke omgevingsvisie zullen met de
verkenning in beeld worden gebracht.

Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?
Andere samenwerking-partijen?
En wat betekent dit voor de samenwerking?

Een regionale omgevingsvisie komt integraal tot stand. De
gemeenten zullen hun ketenpartners moeten bepalen en deze in
het proces betrekken om de thema’s op tafel te krijgen waar het
om gaan en vervolgens de opgaven te benoemen en op te pakken.
Ook in de fase van verkenning zullen ketenpartners worden
geraadpleegd.
Voor de hand liggende ketenpartners zijn: provincie, andere
gemeenten (in VDG verband), het waterschap. Maar ook
maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers kunnen
hierbij betrokken worden

Vanaf wanneer kan de samenwerking worden gestart?

Deze samenwerking kan op korte termijn gestart worden,
nadat bestuurlijk de wens is uitgesproken om een gezamenlijke
verkenning uit te voeren. Deze verkenning moet als een project/
proces worden aangevlogen. Hiervoor zal een aparte trekker
aangewezen moeten worden.

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

Een projectgroep vormen die belast is met het verkennen van de
meerwaarde en of het gewenst is een regionale Omgevingsvisie
Zuidoost-Drenthe en dit rapporteert naar de verantwoordelijke
bestuurders.
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Welke kosten zullen worden gemaakt?

De insteek van de Omgevingswet is integraler tot keuzes en
besluitvorming te komen. Integraliteit kan ingevuld worden naar
eigen inzicht. Een regionale omgevingsvisie kan je als samenwerkende
gemeenten vormgeven, maar je kan er ook voor kiezen dat met
je ketenpartners en bewoners te doen. De te kiezen werkvorm en
mate van particitpatie heeft invloed op de kosten die gemaakt zullen
moeten worden.

Samenwerking met provincie Drenthe

We gaan gezamenlijk verkennen of een regionale omgevingsvisie een
meerwaarde heeft. BOCE en provincie gaan met elkaar op pad om te
zien waar wat al gebeurd. Een voorwaarde is dat er een projectleider
verkenning regionale omgevingswet is, die de ketenpartners aan
de voorkant meeneemt. We doen dit met een ophouding en vanuit
gedeeld eigenaarschap.

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

College en raadsleden moeten meegenomen worden in het proces en
ook commitment hebben om te komen tot een dergelijke regionale
omgevingsvisie. Besluitvorming ligt bij deze gremia’s

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

Doordat iedere gemeente nu al bezig is met zijn eigen proces om te
komen tot implementatie kunnen processen uit elkaar gaan lopen.
Het komen tot een verkenning mag niet vertragend werken op het
individuele implementatieproces.

27

8. Omgevingswet: Communicatie & Participatie
Beschrijving van de samenwerking?

Regionale communicatie en participatie (werkvormen)
samenbrengen en daar, waar nuttig en wenselijk, gezamenlijk
optrekken en elkaar versterken.
Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties informeren en
bewust maken van de veranderopgave binnen het omgevingsrecht.

Ondersteunend aan gezamenlijke ambitie…

10. Wij onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor
participatie van inwoners en andere betrokkenen bij
verschillende planvormen in het kader van de Omgevingswet.

Wat wordt gezamenlijke opgepakt (inhoudelijke doelen /
aanpak&werkwijze)

Rondom de omgevingswet gaan de afzonderlijke gemeenten
de komende jaren diverse activiteiten organiseren. Hierbij
moet gedacht worden aan informatiebijeenkomsten, oplopen,
publiekscampagnes, maar ook (innovatieve) oplossingen op
het gebied van sociale media. Landelijk wordt nagedacht over
een aanpak op het gebied van participatie. Dit zouden we als
vertrekpunt kunnen nemen. Communicatie en afstemming
hierover is van belang om overlap te voorkomen en uitwisseling en
bundeling mogelijk te maken.
Rondom participatie wordt verkend hoe inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties benaderd kunnen worden om ook
daar de bewustwording over de Omgevingswet en de daaraan
gekoppelde veranderingen in rollen en verantwoordelijkheden te
vergroten.
Gemeenten gaan gezamenlijke participatie verkennen. Iedere
BOCE-gemeente heeft eigen ervaringen met participatie, deze
werkvormen brengen we samen. Deze ervaringen verwerken we in
een gezamenlijke ‘participatiewijzer’. Een participatiewijzer wordt
gebruikt om te komen tot een passende participatievorm voor de
diverse vraagstukken en diverse stakeholders en ketenpartners.

Voordelen van deze samenwerking:
-maatschappelijk
-organisatorisch
-financieel

Communicatie en afstemmen kan ervoor zorgen dat activiteiten
verspreidt worden aangeboden en daar waar mogelijk en wenselijk
kan uitwisseling en gezamenlijk organiseren worden opgepakt. Het
voorkomt dubbelingen en een overkill aan activiteiten.

Welke voordelen worden behaald op de korte termijn en op
de lange termijn?

Een participatiewijzer maakt het mogelijk om per situatie te
bekijken welke participatievorm het meest geschikt is. Doordat
medewerkers er ervaring mee hebben, zijn de vormen van
participatie snel in te zetten. We maken gebruik van elkaars
kennis en ervaringen en benutten lokaal specifieke kennis.
Op de korte termijn leren we elkaars werkwijzen en de “do’s en
don’ts” kennen.
Op de lange termijn ontwikkelen we een manier van werken
waarbij we elkaar, maar ook de samenleving van dienst kunnen
zijn met participatie die past bij deze regio.
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Andere samenwerkingspartijen?
En wat betekent dit voor de samenwerking?

Afhankelijk van de opgave / vraagstuk zijn andere
samenwerkingspartijen nodig voor een goede en volledige
participatie.
Partijen waaraan in elk geval gedacht kan worden zijn:
- Inwoners en ondernemers
- Provincie
- Drentse gemeenten
- Waterschappen
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD)
- Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
- Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Per gemeente zal iemand vanuit communicatie betrokken moeten zijn
bij het informeren van de samenleving.

Vanaf wanneer kan de samenwerking worden
gestart?

Welke samenwerkingsvorm toe te passen?

Deze samenwerking kan op korte termijn opgestart worden door
vormen van participatie inzichtelijk te maken. op het gebied van
communicatie vindt afstemming past maar dit zou stuctureler moeten.
Een gezamenlijk overleg van programmateam leden Omgevingswet
van de verschillende gemeenten met een vertegenwoordiger vanuit
communicatie erbij. Vervolgens zou themagewijs een en ander
georganiseerd kunnen worden.
In eerste instantie is van belang zicht te krijgen op de vormen van
participatie. Op ambtelijk niveau gaan gebiedscoördinatoren en andere
medewerkers met elkaar in gesprek over de vormen van participatie
die er zijn.

Welke kosten zullen worden gemaakt?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 1
januari 2021. De voorbereidingen en de daaraan gekoppelde kosten,
zullen door de drie gemeenten opgepakt worden. De kosten voor dit
onderdeel zitten in het gezamenlijk afstemmen en organiseren van
bijeenkomsten en het bij elkaar brengen van vormen van participatie.

Samenwerking met provincie Drenthe

We gaan op zoek naar (een) pilot(s), die we we in de geest van
de Omgevingswet voor de verschillende aandachtgebieden gaan
doorlichten. We doen dit vanuit een open houding en gedeeld
eigenaarschap.

Welke randvoorwaarden kunnen worden benoemd?

Communicatie en afstemming vraagt om discipline door elkaar op te
zoeken / informeren.
Participatie wordt steeds belangrijkeren dat vraagt om een
andere ‘mindset’ van mensen: zij moeten zich hiervan
bewust van worden. Daarover moet met hen gecommuniceerd
worden.

Risico’s / Bezwaren / Knelpunten?

Op het moment dat je besluit gezamenlijk te communiceren, kan de
eigen identiteit van gemeenten in het gedrang komen.
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