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Samenvatting 
 

De Samenwerkingsagenda bundelt de krachten: samen agenderen, financiering zoeken en resultaten 

boeken. Daarnaast is het de plek om elkaar te informeren over voortgang van projecten die 

weliswaar door één partij getrokken worden, maar van belang zijn voor het hele gebied. 

De samenwerkingsagenda loopt tot 2020. Op grond van de inventarisaties voor de gebiedsagenda, is 

voor Zuidwest Drenthe een aantal opgaven, die bij meer dan één overheid spelen, geïnventariseerd. 

• We willen in Zuidwest Drenthe werkgelegenheid creëren en voorzieningen op peil houden 

door een impuls te geven aan de vrijetijdseconomie. Juist de vergrijzing met meer vrije tijd 

voor senioren en de ligging ten opzichte van west en midden Nederland, bieden Zuidwest 

Drenthe een kans. 

• De kwaliteiten en waarden van  Zuidwest Drenthe willen we beschermen ten behoeve van 

instandhouding, ontwikkeling en promotie (identiteit). Op welke wijze kunnen economische 

investeringen zodanig ingepast worden, dat de totale ruimtelijke kwaliteit behouden en bij 

voorkeur zelfs versterkt wordt. Dat vergt lef, gezamenlijke verantwoordelijk en inzet van alle 

partijen in de regio. 

• De gezamenlijke wens is om duurzame ontwikkeling en innovatie een extra impuls te geven. 

In economisch slechte tijden betekent dat een extra uitdaging.  We richten ons daarbij eerst 

op energie besparen en opwekken en gebruik van duurzame energie bevorderen, zoeken 

naar aanknopingspunten binnen de andere agendapunten.  Optimaliseren van de productie 

en het gebruik van grondstoffen en het regionaal afstemmen van vraag en aanbod en 

klimaatbestendige watersystemen en waterketen, waarbij ook bodemdaling in beeld 

gebracht wordt. 

• Gemeenten en provincie hechten grote waarde aan het leefbaar houden van het 

buitengebied, dorpen en steden. Daartoe wordt ingezet op het behouden van 

werkgelegenheid, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het 

bereikbaar houden van voorzieningen.  Stimuleren van initiatieven van onderop en 

verbinden aan middelen is daarbij een belangrijk middel. 

De organisatie is passend bij de opgaven en de beperkte middelen. Daarom komt het Bestuurlijk 

Gebiedsoverleg van overheden twee keer per jaar bij elkaar om af te stemmen en waar nodig nieuwe 

initiatieven op te starten. 

Ter ondersteuning van het Bestuurlijk Gebiedsoverleg is een ambtelijk kernteam samengesteld. Deze 

groep bereidt de vergaderingen van de bestuurders voor en zorgt dat gemaakte afspraken over 

nieuwe initiatieven landen in de bestaande organisaties.
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1. Uitgangspunten  
 

Met trots presenteren we hier de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. Het is het resultaat van 

een gezamenlijk proces van de provincie Drenthe, de gemeenten De Wolden, Westerveld, Meppel, 

Hoogeveen en Midden Drenthe en het Waterschap Reest en Wieden. In 2011 werden de eerste 

stappen voor de Samenwerkingsagenda gezet met de vraag van de provincie om per regio input te 

leveren voor een gezamenlijke gebiedsagenda. De uitgangspunten: een gezamenlijk belang en slim 

verbinden wat al in gang is gezet. Door deze benadering zal meerwaarde ontstaan voor alle partijen. 

Daar gingen de partners in  de regio Zuidwest Drenthe mee aan de slag, met als  product een brede 

inventarisatie van de opgaven.  Vanuit de provincie kwam vervolgens het signaal dat, als gevolg van 

de economische crisis, een nog scherpere focus op doelen en ambities nodig was. En zo ontstond de 

Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. De agenda haakt aan bij de herinrichting van de structuur 

rond Nationale Parken, de stedelijke opgaven van Meppel en Hoogeveen en het programma Vitaal 

Platteland. Om de integrale afstemming te borgen is een gebiedsoverleg  opgericht dat twee keer per 

jaar op bestuurlijk niveau  samenkomt. Daarbij staat voor ons het volgende voorop:  

 Bij elkaar komen is een begin,  

bij elkaar blijven is vooruitgang,  

met elkaar samenwerken is succes. 

Deze agenda geeft de inhoud en het doel van de samenwerking in Zuidwest Drenthe weer. 

Vier thema’s zijn van groot belang voor Zuidwest Drenthe:  

-  kwaliteit van leven en wonen,  

-  regionale- en lokale economie,  

-  vrijetijdseconomie en  

-  landschap, natuur en water.  

De Samenwerkingsagenda bundelt de krachten: samen agenderen, financiering zoeken en resultaten 

boeken. Daarnaast is het de plek om elkaar te informeren over voortgang van projecten die 

weliswaar door één partij getrokken worden, maar van belang zijn voor het hele gebied. 

De samenwerkingsagenda loopt tot 2020. Tot 2016 zal de energie vooral gaan naar het voorbereiden 

van de opgaven die een enkele partij alleen niet van de grond krijgt. Ook maken we de overige 

ambities concreet en starten waar mogelijk de uitvoering.  De agenda is een levend document en kan 

in de loop van de tijd aanpassing behoeven. In hoofdstuk 4 vindt u een schema hoe onderwerpen in 

de agenda komen en ervan af gaan. In een aparte bijlage staat het uitvoeringsprogramma, waarbij de 

verantwoordelijkheid voor voortgang en realisatie niet bij het gebiedsoverleg, maar bij één van de 

partijen ligt. 
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We willen samenwerken en elkaar versterken op die onderwerpen en thema´s waar een duidelijke 

meerwaarde voor het regionale schaalniveau Zuidwest Drenthe ligt. Hoe bepalen we of een 

onderwerp hieronder valt? Daarvoor gelden de volgende criteria: 

• het sluit aan bij de specifieke kenmerken/ behoeften van Zuidwest Drenthe  

• het sluit aan bij het regionale schaalniveau van Zuidwest Drenthe; Zuidwest Drenthe is de 

logische regio gezien de partners 

• de urgentie wordt gevoeld en er is bestuurlijk draagvlak/overeenstemming 

• minimaal 3 partijen hebben elkaar nodig (inhoudelijk en/of financieel) 

• er is geen bestaand bestuurlijk platform of uitvoeringsinstrument aanwezig 

 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van Zuidwest Drenthe opgenomen en zijn de belangrijkste kaders 

van provincie, gemeenten en waterschap weergegeven, die bepalen aan welke opgaven de 

overheden prioriteit willen geven. Dit is met name van belang om de gezamenlijke urgentie vast te 

stellen. 

Op grond van de inventarisaties voor de gebiedsagenda, zijn voor Zuidwest Drenthe een aantal 

opgaven, die bij meer dan één overheid spelen, geïnventariseerd. De hoofdlijnen van deze opgaven 

worden in hoofdstuk 3 weergegeven.  

Op basis van de criteria zoals genoemd in dit hoofdstuk, is een prioritering in de meest urgente 

opgaven gemaakt, waarvoor de overheden elkaar nodig hebben. Deze urgentie-agenda is in 

hoofdstuk 4 uitgewerkt in doelen en agendapunten. Het is met name deze agenda die als basis dient 

voor het bestuurlijk overleg Zuidwest Drenthe. 

In een aparte bijlage zijn de lopende en voorgenomen projecten vermeld die weliswaar bijdragen aan 

het toekomstperspectief van Zuidwest Drenthe, maar waarvoor intensieve bestuurlijke 

samenwerking op dit moment niet noodzakelijk is. Het is goed om elkaar wel voortdurend te 

informeren over de voortgang. Het ambtelijke kernteam zal ervoor zorgen dat de lijst actueel blijft en 

ter informatie meegestuurd wordt met de stukken voor het bestuurlijk overleg. 
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2. Beleid, karakteristiek en trends 
 

2.1. Karakteristiek van Zuidwest Drenthe 

De opgaven binnen Zuidwest Drenthe worden mede ingegeven door de fysieke en sociale kenmerken 

van de regio. 

Het landelijk gebied van Zuidwest Drenthe is gelegen op de overgang van het Drents Plateau (een dik 

keileempakket afgezet in de ijstijden) naar de lager gelegen gebieden van de Wieden en Overijssel 

(richting IJsselmeer). De hogere delen zijn door zand bedekt terwijl in de lagere delen zich een 

relatief dun laagveenpakket heeft gevormd.  

Oppervlakkig afstromend water heeft, voor Drentse begrippen, een aantal breed uitwaaierende 

beekdalstelsels gevormd, waartussen zich de huidige grootschalige natuurgebieden bevinden. Dit in 

tegenstelling tot de overige Drentse beekdalen, waar de natuurgebieden zich juist in de beekdalen 

bevinden.  

Deze ontstaansgeschiedenis heeft geresulteerd in fraaie landschappen van hoge cultuurhistorische 

waarde. Er is door de overgangen van hoog naar laag, voedselarm naar voedselrijk, droog naar nat, 

etc. een interessant overgangsgebied ontstaan. Zuidwest Drenthe is sterk gericht op het Midden en 

Westen van Nederland en kan als zodanig worden beschouwd als een poortgebied voor Drenthe. 

Veel “westerse” invloeden vinden we vooral in dit gebied terug. Ook qua cultuur geldt dat hier 

interessante overgangen zijn te vinden. Deze combinatie van processen heeft geleid tot de volgende 

essentie: 

“De overgang van laag Nederland naar het Drents Plateau, biedt steeds andere mogelijkheden 

voor natuur en mensen” 

Deze mogelijkheden zijn terug te zien in de sociaal economische structuur. De meeste bedrijvigheid 

in het landelijk gebied, en daarmee de grootste bron van vitaliteit, komt voor rekening van de 

agrarische bedrijven. Door de schaalvergroting neemt het aantal grondgebonden agrarische 

bedrijven af. Naast het boerenbedrijf zorgt het midden- en kleinbedrijf voor relatief veel 

werkgelegenheid in Zuidwest Drenthe. Veel mkb-bedrijvigheid vindt plaats aan huis. Ook de 

recreatief-toeristische bedrijven zorgen voor de nodige levendigheid; vaak gaat het om relatief kleine 

(familie)bedrijven.  

De stedelijke gebieden van Zuidwest Drenthe kenmerken zich o.a. door de cultuurhistorisch 

waardevolle binnensteden die voorzien in een belangrijke regionale functie met voorzieningen, 

cultuur, en werkgelegenheid en de diverse industriegebieden die de modaliteiten weg en water 

verbinden en die in een grote werkgelegenheid voorzien. De identiteit van het stedelijk gebied wordt 

voor een groot deel bepaald door de grote contrasten die het gebied kent. Woongebieden komen 

voor naast zware industriegebieden, de verschillen in hoogte van bebouwing en het bestaan van 

oude cultuurhistorische bebouwing naast nieuwe ontwikkelingen en de mix van functies zijn 

kenmerkend voor het stedelijk gebied.  

De stedelijke gebieden groeien en de voorzieningen zijn nog op peil. Aandacht is nodig om deze 

belangrijke regionale functie ook voor de toekomst te kunnen behouden. Het verbinden van de 
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kwaliteiten van de stad met de kwaliteiten van het landelijk gebied zal voor beiden een noodzakelijke 

meerwaarde opleveren. 

2.2. Beleidskaders 

2.2.1. Provinciaal kader 

Met de Omgevingsvisie zal de provincie vorm geven aan haar veranderende rol, zoals 

overeengekomen in het bestuursakkoord tussen het Rijk, provincies en gemeenten. De provincie 

richt zich meer op haar kerntaken. Dit houdt in dat sommige verantwoordelijkheden van de provincie 

verschuiven naar de gemeente. De provincie, gemeenten en waterschap zetten door middel van 

deze samenwerkingsagenda in op een nieuwe vorm van ontwikkelingsgerichte samenwerking.  

In de voorjaarsnota 2013 hebben Gedeputeerde Staten nog een verdere focus aangebracht in de 

uitvoering van de Omgevingsvisie. De provincie kiest voor de speerpunten economie, natuur en 

landschap en energie. De provincie kiest hiermee ook voor leefbaarheid. Behoud van 

werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen is een uiterst belangrijk thema geworden. In 

Drenthe liggen kansen voor economische ontwikkeling op het gebied van energie en groene 

economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, innovatieve landbouw en biobased economy, 

sensortechnologie en logistiek.  

De kernkwaliteiten natuur en landschap, rust, ruimte en cultuurhistorie zijn hierbij van groot belang. 

Drenthe heeft ook een sterke positie op de energiemarkt. Drenthe geeft nu een forse impuls op het 

gebied van water en natuur door te investeren in icoonprojecten; in Zuidwest Drenthe in het Drents-

Friese Wold en de Reest. Bij de uitvoering van het programma Vitaal Platteland zet de provincie 

onder meer in op de vrijetijdseconomie in Drenthe, door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op de 

verbinding tussen werk en natuur. Investeren in toekomstbestendig Drenthe wordt zichtbaar met de 

realisatie van gebieden waar ruimte wordt gegeven aan water en natuur, waar mogelijk ook met 

ruimte voor recreatief gebruik. De provincie stimuleert de ontwikkeling van de Nationale Parken van 

Zuidwest Drenthe. Alternatieve vormen van energie worden gestimuleerd, voor zover deze een echte 

bijdrage leveren aan de regio of de inwoners van het gebied. Inwoners van Drenthe moeten via 

participatie hun bijdrage kunnen leveren aan klimaat en milieu en hebben recht op compensatie voor 

de ruimtelijke impact van grootschalige energieprojecten. 

Uitvoering van het Programma Vitaal Platteland wil de provincie langs twee lijnen doen, enerzijds 

naar gebieden waar bovenregionaal een stapeling van problemen aanwezig is en anderzijds het 

plattelandsbeleid van onder op in de brede zin van het woord (lokale initiatieven). De provincie vindt 

digitale en fysieke bereikbaarheid belangrijke ontwikkelingen om het platteland vitaal te houden. 

Daarom zet zij specifiek in op de thema’s breedband, mobiliteit en vrijetijdseconomie. Daarbij wordt 

verwezen naar de geïntensiveerde inzet op het toeristisch-recreatieve fietsnetwerk en de duurzame 

krimpregeling (Zuidoost-Drenthe, inclusief Hoogeveen; vorm van een bouw- en sloopregeling die nog 

in ontwikkeling is). 

 

2.2.2. Waterschapskader 

Het beleid voor waterbeheer is vastgelegd in het Waterbeheerplan (WBP) voor de periode 2010-

2015. Dit beleid is gericht op droge voeten, voldoende water en schoon water. Het einde van de 

looptijd van het huidige WBP is in zicht en daarom wordt een nieuw waterbeheerplan 2016 - 2021 
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opgesteld. De context waarbinnen het waterbeheer wordt uitgevoerd, verandert voortdurend. Dit 

maakt het noodzakelijk in het nieuwe WBP keuzes te maken over doelen en ambities en de 

inzetbaarheid van de financiële middelen. De samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe is 

grotendeels gebaseerd op het huidige WBP.  

Het Deltaprogramma zal leiden tot een pakket van maatregelen gericht op het mitigeren van de 

gevolgen van de klimaatverandering. Voor de lager gelegen gedeelten van Zuidwest Drenthe zijn de 

maatregelen vooral gericht op de afvoer en het keren van water. Voor de hoger gelegen gedeelten 

van Zuidwest Drenthe is een deelprogramma in voorbereiding gericht op de zoetwatervoorziening. In 

de eerste helft van 2014 wordt binnen Rijn Oost een voorkeursstrategie gekozen voor de 

zoetwatervoorziening. 

In het stedelijk gebied streven we naar de juiste inrichting en beheer van het stedelijke 

watersysteem. We houden daarbij rekening met de belangen van burgers die in stedelijk gebied 

wonen en werken en nemen transparante besluiten, elke partij vanuit haar eigen 

verantwoordelijkheden. We zoeken naar doelmatige oplossingen en waar mogelijk koppelen we 

opgaven in het stedelijke gebied aan opgaven in het landelijk gebied. Samen benutten wij de kansen 

om wateropgaven te combineren met initiatieven in de bebouwde omgeving en in de directe 

nabijheid daarvan. Dit zijn vaak initiatieven op het gebied van stedelijke in- en uitbreidingen, 

herstructureringen, natuurontwikkeling en recreatie. 

Gezien de wisselwerking tussen het WBP en de samenwerkingsagenda zal de inhoud van het nieuwe 

WBP van invloed zijn op de samenwerkingsagenda.  

 

2.2.3. Gemeentelijk kader 

Het gemeentelijke beleid voor de fysieke leefomgeving is onder andere vastgelegd in structuurvisies 

en beleidsplannen. ln opmaat naar de gebiedsagenda Zuidwest Drenthe hebben de colleges van de 

gemeenten in Zuidwest Drenthe afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een lijst met de 

maatschappelijk meest urgente opgaven voor de gemeenten binnen Zuidwest Drenthe en een 

prioritering. Onderstaand wordt de algemene lijn van de opgaven toegelicht. 

Bevolkingssamenstelling en voorzieningen 

Vanuit regionaal perspectief is de verandering van de bevolkingssamenstelling een belangrijke 

ontwikkeling. Ontgroening en vergrijzing kunnen leiden tot een onevenwichtige bevolkingsgroei, met 

bijbehorende problemen. Toch al dun gezaaide voorzieningen verdwijnen uit dorpen. In Zuidwest 

Drenthe willen de gemeenten daarom inzetten op duurzame verstedelijking en leegstand 

voorkomen. Dit geldt voor zowel wonen, werken als verblijven. Het verder versterken van de 

regiofunctie Meppel en Hoogeveen is daarbij een belangrijke opgave, naast de herstructurering van 

de bestaande woningvoorraad en het opwaarderen van de omgeving. 

Werkgelegenheid en lokale economie 

Behoud, aanpassen en versterken van regionale en lokale economische ontwikkelingen, bedrijvigheid 

en werkgelegenheid is van groot belang. Voldoende werkgelegenheid is de grootste opgave hierbij. 

Ook is meer inzet nodig op de verbetering en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, passend 

bij de problematiek in de gemeenten. 
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Vrijetijdseconomie 

De recreatieve mogelijkheden die Zuidwest Drenthe te bieden heeft mogen ook niet onvermeld 

blijven. Het gaat in Zuidwest Drenthe om relatief kleine toeristische bedrijven. De sector staat onder 

druk. Veel (verblijfs)recreatieve bedrijven zijn toe aan een kwaliteitsslag, nieuwe voorzieningen 

moeten op elkaar afgestemd en innovatieve ontwikkelingen die passen bij de marktvraag, worden 

gestimuleerd. In aansluiting hierop wordt opgemerkt dat het nodig is dat de regio Zuidwest 

duidelijker profileert wat ze te bieden heeft, zowel fysiek als digitaal. Speciale aandacht daarbij 

verdienen de entrees in de regio, zoals de Nationale Parken, natuurgebieden, steden en dorpen. 

Landschap 

Zuidwest Drenthe heeft kwaliteiten die worden herkend én erkend. Zuidwest Drenthe kent een groot 

aantal interessante en in cultuurhistorisch opzicht waardevolle landschappen. In de gezamenlijke 

visie van de gemeenten is het landschap de drager van de ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteiten van de 

te onderscheiden landschappen zien wij als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie, als 

onderdeel van het landschap is daarbij in de vijf gemeenten nog een relatief nieuw terrein en biedt 

kansen. Enerzijds als handvat om de identiteit van Zuidwest Drenthe te versterken en anderzijds 

biedt het perspectief om Zuidwest Drenthe nadrukkelijk op de toeristische kaart te zetten. 

Financiering van het behoud en beheer van het landschap vraagt om gezamenlijk optrekken en 

aangaan van nieuw allianties. De natuurwaarden in en de toegankelijkheid van het landschap liften 

hierin mee. 

2.3. Trends 

Het inwonertal van Zuidwest Drenthe neemt tot 2030 toe en kent daarna een lichte krimp. Maar nu 

al kent Zuidwest Drenthe zowel groei als krimp. Grotere kernen en steden groeien en hebben een 

jongere bevolking. Kleine dorpen vergrijzen en krimpen. Dat geeft druk op de voorzieningen: winkels 

en scholen sluiten, sportverenigingen en dorpshuizen hebben het moeilijk. Als gevolg van 

demografische en economische veranderingen komt er meer druk op de steden voor bereikbaarheid 

van voorzieningen en werkgelegenheid.  

Het is een gezamenlijke regionale uitdaging om de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit van 

zuidwest Drenthe te behouden.  

Tegelijkertijd verandert de mobiliteit in Zuidwest Drenthe. In het landelijk gebied  als gevolg van het 

verdwijnen van voorzieningen en de verdunning van het potentieel voor het openbaar vervoer. Dit 

kan effecten hebben voor het functionele netwerk en het beheer en onderhoud, maar ook voor het 

OV-netwerk en de OV-exploitatie als geheel. Anderzijds brengen de digitale mogelijkheden 

voorzieningen juist dichterbij.  

De vergrijzing biedt ook kansen: het ‘zilveren goud’ brengt als toerist en nieuwe bewoners veel geld 

mee…. Omdat de vraag naar luxe en bijzondere accommodaties toeneemt, is een aantal 

recreatiebedrijven toe aan een kwalitatieve impuls.  

Klimaatverandering vraagt om aanpassingen in het watersysteem. In de toekomst zullen extreme 

droogte en extreme neerslag vaker voorkomen. Het watersysteem moet dit zoveel mogelijk kunnen 

opvangen zonder hoge kosten en (economische en ecologische) schade. Dat vraagt om ruimte voor 

water en een goede afstemming met de landbouw, natuur en andere functies in het landelijk gebied.  
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Een van de oorzaken van klimaatverandering is de aanwezigheid van broeikasgassen. Om de uitstoot 

van broeikasgassen terug te dringen moeten we toe naar klimaatneutrale energiebronnen. 

Tegelijkertijd is het nodig te zoeken naar duurzame energiebronnen die niet opraken, zoals zon, wind 

en waterkracht. Deze energietransitie gaat gepaard met nieuwe technologische ontwikkeling en zal 

het aanzien van Zuidwest Drenthe beïnvloeden. Hergebruik van materialen en toepassing van 

biobased grondstoffen dragen ook bij aan een duurzame en CO2 neutrale samenleving. Dit biedt 

nieuwe economische kansen voor zuidwest Drenthe.  

Van een andere orde is de trend van de terugtredende overheid. De relatie tussen overheid en 

burger verandert. Ook gaan taken van de overheid terug naar de burger, omdat de burger het zelf 

ook kan, soms beter of goedkoper. Dat betekent voor de overheden dat ze meer een kaderstellende, 

faciliterende en stimulerende rol moeten vervullen, om burgerinitiatieven optimaal te ondersteunen. 

Hoe ieders rol vervuld moet worden is een boeiende zoektocht, met de praktijk als leerschool.  
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3. Perspectief voor Zuidwest Drenthe 
 

Het perspectief is beschreven vanuit de breedte zoals opgehaald in het proces voor de 

gebiedsagenda. Hierbij zijn de opgaven breed benoemd, hoewel we weten dat we niet alles tegelijk 

kunnen oppakken. Hoe willen we dat Zuidwest Drenthe er in de toekomst uit ziet (3.1)? En wat moet 

er de komende decennia in Zuidwest Drenthe dan aangepakt worden om van huidige karakteristiek 

(2.1), met aandacht voor de trends (2.3) naar dit toekomstbeeld te komen?  

3.1. Toekomstbeeld 

Zuidwest Drenthe is door hoge kwaliteit van leven en de goede weg- en spoorverbindingen 

(Hanzelijn, knooppunt Zwolle) met de Randstad aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. 

Door slim verbinden en organiseren zijn voorzieningen bereikbaar en betaalbaar gebleven in de 

regio. Er is voldoende werkgelegenheid voor de beroepsbevolking die aansluit bij het 

opleidingsniveau. Het gebied laat zien dat een hoge natuur- en landschappelijke kwaliteit hand-in-

hand kan gaan met het gebruik vanuit economisch perspectief. De flexibele regelgeving en 

participatie in beheer en onderhoud onderschrijven deze wederzijdse afhankelijkheid. Het gebied 

heeft de bestaande unieke kwaliteiten versterkt door verbinding te maken met de Weerribben, de 

Wieden en de Reest in Overijssel. Het toekomstbeeld Zuidwest Drenthe is ook gericht op grote 

eenheden natuur afgewisseld met moderne landbouw en biedt ruimte voor nieuwe functies in een 

inspirerende omgeving waar cultuurhistorie en landschap hun verhaal vertellen. Hiermee heeft 

Zuidwest Drenthe zich ook op de toeristische kaart geplaatst en het kwaliteitsniveau van toeristische 

voorzieningen is hoog.  

De vergelijking tussen de karakteristiek (2.1) en het toekomstbeeld (3.1) levert de opgaven waarvoor 

we staan. De opgaven voor Zuidwest Drenthe zijn gebundeld rond een viertal thema’s: 

• kwaliteit van leven en wonen 

• regionale economie 

• vrijetijdseconomie 

• natuur, landschap en water 

 

3.2. Kwaliteit van leven en wonen  

Zuidwest Drenthe heeft zelfredzame gemeenschappen, die beschikken over bereikbare voorzieningen. 

In Zuidwest Drenthe is het goed leven en wonen. Op grond van deze ambitie, zijn de volgende doelen 

geformuleerd:  

• Behoud bereikbaarheid voorzieningen 

• Duurzame ontwikkeling 

• Versterken regiofunctie Meppel en Hoogeveen 

• Grensoverschrijdende afstemming van voorzieningen; 

• Initiatieven van inwoners verbinden met doelen en middelen buiten de gemeente; 

 

In Zuidwest Drenthe wordt ingezet op duurzame ontwikkeling van dorpen en steden, leegstand moet 

zoveel mogelijk voorkomen worden en de afweging tussen inbreiding en uitbreiding wordt op basis 
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van de SER-ladder gemaakt. Dit geldt voor zowel wonen, werken als verblijven. Het verder versterken 

van de regiofunctie Meppel en Hoogeveen is daarbij een belangrijke opgave, naast de 

herstructurering van de bestaande woningvoorraad en het opwaarderen van de omgeving. 

Daarnaast moet de zelfredzaamheid van gemeenschappen en bereikbaarheid van voorzieningen 

bijdragen aan de leefbaarheid in en om de dorpen. Dorpsbewoners en hun initiatieven zijn hierbij 

essentieel. Grensoverschrijdend naar maatschappelijke, sociale en toeristische voorzieningen kijken 

hoort hier ook bij. Evenals een betere verbinding tussen initiatieven (van derden) en externe 

middelen en een meer solide vorm van samenwerking. Ook bij voorzieningen geldt dat er 

schaalvergroting plaatsvindt. Daarbij staat bereikbaarheid ervan voor iedereen voorop. De kunst is 

om oplossingen te vinden in zowel digitale bereikbaarheid, als fysieke via (nieuwe) vormen van 

openbaar vervoer. 

In Zuidwest Drenthe ligt ook de opgave om energie te besparen en te zoeken naar alternatieve 

energiebronnen. Daarbij moeten we aansluiten bij de karakteristiek van Zuidwest Drenthe, om 

kansen te benutten, maar ook om aantasting van de gebiedskenmerken te voorkomen. 

3.3. Regionale economie 

Om de regionale economie te behouden en versterken, worden bedrijven en bedrijvigheid 

gestimuleerd. Op grond van deze ambitie, zijn de volgende doelen geformuleerd: 

• Versterken economie ten behoeve van werkgelegenheid in landelijk en stedelijk gebied 

• Behoud voldoende detailhandel in de regio; 

• Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

• Agrarische bedrijfsontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit stimuleren; 

• Ruimte geven aan passende bedrijvigheid in het landelijk gebied; 

• Inzet op nieuwe vormen van duurzaamheid en energie (innovatie) 

• Digitale bereikbaarheid op orde 

 

Behoud, aanpassen en versterken van regionale en lokale economische ontwikkelingen, bedrijvigheid 

en werkgelegenheid is van groot belang. Dit zowel in het stedelijk gebied, waar de revitalisering van 

de bedrijventerreinen een grote opgave is, als in het landelijk gebied. Dit geldt ook voor behoud van 

detailhandel in de regio. Ook is meer inzet nodig op de verbetering en aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt, passend bij de problematiek in de regio.  

Omdat de werkgelegenheid blijft afnemen, moet op verschillende manieren gezocht worden naar 

oplossingen hiervoor. Kansen liggen bijvoorbeeld in recreatie en toerisme maar ook in bedrijvigheid 

in de landbouw, innovatieve kenniseconomie, voorzieningen en zorg. Gemeentelijk beleid en 

(planologische) regelgeving spelen hierop in. Daarbij wordt naar afstemming gezocht om bij 

ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Daar waar agrarische bebouwing vrijkomt, streven 

we naar een passende vervolgfunctie, zoals bedrijvigheid. Daarnaast willen we de potentie van 

Zuidwest Drenthe benutten voor nieuwe vormen van duurzaamheid, energie en innovatie. 

Algemeen geldt als randvoorwaarde bij economische ontwikkeling goede digitale verbindingen. 
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3.4. Vrijetijdseconomie  

Zuidwest Drenthe moet beter op de toeristische kaart komen te staan. Op grond van deze ambitie, 

zijn de volgende doelen geformuleerd: 

• De toeristische bedrijfsontwikkeling stimuleren; 

• Inzetten op meer werkgelegenheid en bestedingen in de toeristische sector; 

• Zuidwest Drenthe beter vermarkten en op de toeristische kaart zetten met behulp van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden; 

• Het kwaliteitsniveau van toeristische voorzieningen verhogen; 

• Nieuwe product-marktcombinaties introduceren.  

• Begeleiden van de bezoeker (mobiliteitsstromen) 

• Aantrekken van slechtweeraccommodaties/attracties 

 

In het landelijk gebied zijn de verschillende landschappen de dragers van de ruimtelijke kwaliteit. Ze 

nodigen uit tot nieuwe ontwikkelingen. Vooral de rijke cultuurhistorie biedt overal in het gebied 

inspiratie. Zij versterkt niet alleen de identiteit van Zuidwest Drenthe, maar biedt ook het perspectief 

om Zuidwest Drenthe op de toeristische kaart te zetten. Het landschap is de kip met de gouden 

eieren. 

Zuidwest Drenthe heeft veel recreatieve mogelijkheden te bieden. Veel (verblijfs)recreatieve 

bedrijven zijn toe aan een kwaliteitsimpuls. Daarbij is ook een slechtweeraccommodatie of grotere 

attractie een gemis in de regio. Nieuwe voorzieningen moeten op elkaar afgestemd en innovatieve 

ontwikkelingen die passen bij de marktvraag, worden gestimuleerd. In aansluiting hierop blijkt het 

nodig dat Zuidwest Drenthe zich duidelijker profileert en laat zien wat ze te bieden heeft, zowel 

fysiek als digitaal. 

De bezoeker moet zo goed mogelijk in Zuidwest Drenthe haar weg vinden. Duidelijke entrees in 

steden, dorpen en natuurgebieden zijn daarvoor het begin.  

3.5. Landschap, natuur en water 

Het landschap, waartoe water, natuur en biodiversiteit behoren, is de drager van de ruimtelijke 

kwaliteit. Samen met de cultuurhistorische waarden geeft het Zuidwest Drenthe zijn identiteit. Voor 

de ontwikkeling van landschap en cultuurhistorie, zijn de volgende doelen geformuleerd:  

• De essentiële kenmerken van het landschap beschermen, herstellen en benutten; 

• Het landschap is toegankelijk en beleefbaar; 

• De bewustwording van landschap en cultuurhistorie stimuleren. 

• De natuurwaarden in samenhang met de landschapsstructuur en het watersysteem 

versterken (biodiversiteit); 

• De cultuurhistorie verankeren in beleid en inzetten bij nieuwe ontwikkelingen; 

• Landschapsbeheer collectief aanpakken; 

• Een robuust klimaatbestendig watersysteem dat ook in de toekomst betaalbaar blijft; 

• Een efficiënte en betaalbare waterketen 

 

De kwaliteit van het gebied wordt versterkt door het cultuurhistorische erfgoed, zoals de 

Maatschappij van Weldadigheid en het Herinneringskamp Westerbork. Financiering van het behoud 
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en beheer van het landschap vraagt om gezamenlijk optrekken en aangaan van nieuwe allianties. De 

natuurwaarden en de toegankelijkheid van het landschap liften hierin mee. Het gaat hier ook om 

natuur buiten de EHS en behoud van biodiversiteit.  

Het natuurdossier heeft in het Regeerakkoord weer een beperkte financiële basis in rijksmiddelen. 

De EHS-opgave is verder geconcretiseerd. Voor de ontwikkelopgave van de EHS in Drenthe ligt meer 

dan de helft in Zuidwest Drenthe. Een bijzondere kans ligt hier om de twee Nationale Parken en het 

Holtingerveld samen uit te werken. 

De wateropgave rond de functie natuur betreft het tegen gaan van verdroging en blijft onverminderd 

zwaar wegen. De opgave heeft een sterke samenhang met de EHS opgave.  

Voor water wordt ingezet op duurzame en betaalbare maatregelen voor het oplossen van lokale 

knelpunten voor wateroverlast, watertekorten, waterkwaliteit, waterketen en biodiversiteit.  

 De WB21 wateropgave is weergegeven in een knelpuntenkaart (werkkaart) die de basis vormt voor 

de resterende wateropgaven. Op de kaart staat welke gebiedsdelen, bij het huidige klimaat, nog niet 

voldoen aan de geldende WB21 normen voor wateroverlast.  De resterende wateropgave kan het 

waterschap gedeeltelijk realiseren met het huidige Water op Maat-programma. Daarnaast brengt het 

waterschap per stroomgebied de resterende knelpunten in beeld. Afhankelijk van de besluitvorming 

over het nieuwe waterbeheerplan, de financiële mogelijkheden en de inzichten en wensen van de 

gebiedspartners zullen deze in volgende Water op Maat programma’s worden geprogrammeerd. 

De WB-21 knelpunten worden geagendeerd in de “Regiegroep Meppelerdiep”, zodat de 

gebiedspartners die daarvan deel uitmaken betrokken zijn bij het oplossen van de resterende 

knelpunten. 

Door intensieve samenwerking met alle ketenpartners werkt het waterschap aan een doelmatig 

beheer en een verduurzaming van de waterketen. De basis voor deze samenwerking ligt in het 

Bestuursakkoord Water (2011) en de samenwerking is gericht op de volgende doelen: 

1. kosten besparen door investeringen slimmer op elkaar af te stemmen en taken gezamenlijk uit te 

voeren; 

2. de kwetsbaarheid verminderen door de uitvoering van taken gezamenlijk beter te borgen; 

3. kwaliteit verbeteren door beter gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en door 

optimalisatie van de uitvoering van taken. 

4. een duurzamere waterketen door open te blijven staan voor innovatieve opties met betrekking 

tot terugwinning van energie en reststoffen. 

 

Binnen het watersysteem wordt niet alleen gekeken naar waterkwantiteit, maar ook naar 

maatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit. De maatregelen 

hiervoor worden opgenomen in het stroomgebiedsbeheerplan.  In 2013 worden de maatregelen en 

ambities opnieuw bezien. Wijzigingen in de aanpak komen niet alleen voort uit toegenomen kennis 

en ervaringen over de effectiviteit van de maatregelen, maar ook in het licht van maatschappelijke 

veranderingen zoals de economische crisis. 
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Figuur 1: Ontwikkelingsperspectieven in Zuidwest Drenthe en de verbinding met bovenregionale dossiers 
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4. De basis voor regionale samenwerking 
 

In hoofdstuk 3 zijn diverse kansen en opgaven genoemd. In dit hoofdstuk maken we de selectie 

welke opgaven in de Samenwerkingsagenda thuishoren. Immers, sommige kansen en opgaven zijn al 

opgepakt. Voor andere geldt dat een hoger (provinciaal) of lager (gemeentelijk) schaalniveau beter 

geschikt is. In dit hoofdstuk benoemen we de onderdelen waarvoor de partners elkaar nodig hebben 

op regionaal schaalniveau; daar waar de integrale benadering via het Gebiedsoverleg dus 

meerwaarde heeft. In 1.3 zijn hiervoor al de selectiecriteria aangegeven.  

Het onderstaande schema helpt om te bepalen of een onderwerp via de samenwerkingsagenda 

verder gebracht moet worden. Nieuwe opgaven worden getoetst aan 5 criteria uit 1.3. Als de opgave 

aan de toets voldoet, wordt een opgave geformuleerd en verder uitgewerkt. Zodra de opgave gereed 

is voor uitvoering, kan deze neergelegd worden in de bestaande organisaties of structuren. De 

opgave verschuift voor de samenwerkingsagenda naar de bijlage. 

Schema proces en inhoud Samenwerkingsagenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Recreatie en promotie 

We willen in Zuidwest Drenthe werkgelegenheid creëren en voorzieningen op peil houden door een 

impuls te geven aan de vrijetijdseconomie. Juist de vergrijzing met meer vrije tijd voor senioren en de 

ligging ten opzichte van west en midden Nederland, bieden Zuidwest Drenthe een kans. 

Veranderende omgeving, trends, 

ontwikkelingen: nieuwe opgaven 

(H3 Perspectief) 

(Hoofdstuk 3) 

Toetsen aan criteria voor Gebiedsagenda: 

� De opgave sluit aan bij de 

specifieke behoeften of 

accenten van Zuidwest 

Drenthe  

� Het regionale schaalniveau van 

Zuidwest Drenthe sluit aan bij 

de opgaven, Zuidwest Drenthe 

is de logische regio gezien de 

partners 

� Urgentie wordt gevoeld en er 

is bestuurlijk 

draagvlak/overeenstemming 

over de opgave 

� Minimaal 3 partijen hebben 

elkaar nodig (inhoudelijk en/of 

financieel) 

� Er is geen bestaand bestuurlijk 

platform of 

uitvoeringsinstrument 

aanwezig 

Opgaven agenderen in 

gebiedsagenda 

(H4 Basis voor regionale 

samenwerking) 

Samen uitwerken tot 

projecten, 

voorbereiding van 

projecten en 

financiering 

Uitvoering projecten  

(Bijlage) 

Resultaat! 

(Toekomstige) agendering in 

Samenwerkingsagenda  
 

Voorbereiden binnen 

Samenwerkingsagenda  

Bestaande projecten binnen 

meerjarenbegroting 

 

Elkaar informeren 
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Agendapunten: 

• Gastvrije entrees bij dorpen en steden en betere toegankelijkheid van natuurgebieden vanuit 

de stad en snelwegen/spoor/water. 

• Kwaliteitsimpuls aan de vrijetijdseconomie geven. 

• Zuidwest Drenthe op de (cultuur)toeristische kaart positioneren. Profileren van Zuidwest 

Drenthe, passend bij de identiteit van het gebied en aansluitend op de omgeving. Daarbij het 

Interpretation rapport gebruiken. 

• Beleving, toegankelijkheid en educatie van landschap en cultuurhistorie bevorderen. 

• Aantrekken van recreatieve dagattracties/slechtweer voorzieningen in de regio.  

Acties 2014-2018: 

• Voorbereiden LEADER-gebied Zuidwest Drenthe met accent kwaliteitsverbetering 

recreatiesector 

• Afstemmen van verschillende promotiecampagnes (Marketing Drenthe, Reestdal, Nationale 

parken, Waterreijk etc.) en afzonderlijke gemeenten. 

• Analyse mobiliteitseffect vrijetijdseconomie. Een herijking maken van de 

vervoersmogelijkheden, gerelateerd aan de wijze waarop mensen zich vanuit recreatief 

oogpunt door het gebied bewegen. 

• Meenemen beleving, toegankelijkheid en educatie landschap in groenblauwe diensten (zie 

4.2) 

4.2. Ruimtelijke kwaliteit 

Landschap, cultuurhistorie, natuur, schone lucht, stilte en duisternis maken Zuidwest Drenthe geliefd 

om te wonen en te recreëren. Alle partijen hebben er belang bij dat deze kwaliteiten behouden 

blijven, maar wel zodanig dat het gebied beleefbaar en bewoonbaar blijft en de werkgelegenheid op 

orde blijft. Dat betekent een gezamenlijke inspanning, waarbij we voortdurend alert moeten zijn op 

kwaliteit en toekomstbestendigheid van ingrepen van nu.  

De kernkwaliteiten en waarden moeten concreet en inzichtelijk gemaakt worden, ten behoeve van 

instandhouding, ontwikkeling en promotie (identiteit). Voor behoud kan gebruik gemaakt worden 

van de toolkit van het Kernkwaliteitenteam. Op welke wijze kunnen economische investeringen 

zodanig ingepast worden, dat de totale ruimtelijke kwaliteit behouden en bij voorkeur zelfs versterkt 

wordt. Dat vergt lef, gezamenlijke verantwoordelijk en inzet van alle partijen in de regio. 

Agendapunten: 

- Behoud en ontwikkeling van kwaliteiten van Zuidwest Drenthe 

- Behoud en ontwikkeling van  landschap  

- Beleving, toegankelijkheid en educatie van landschap en cultuurhistorie bevorderen. 
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Acties 2014-2018: 

• Zoeken van nieuwe financiering voor onderhoud en instandhouding van landschap en 

cultuurhistorie, inclusief toegankelijkheid en biodiversiteit. Dit uitwerken in samenhang met 

nieuwe regels vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het programma Vitaal 

Platteland. Als kader de kernkwaliteiten binnen Zuidwest Drenthe bepalen. Hiervoor is al een 

aparte werkgroep opgericht en aan de slag . 

4.3. Duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling 

De gezamenlijke wens is om duurzame ontwikkeling en innovatie een extra impuls te geven. In 

economisch slechte tijden betekent dat een extra uitdaging. Daarom zetten we vooral in op impulsen 

die zichzelf terugverdienen, omdat ze bijdragen aan een besparing van gemeenschappelijke kosten. 

Daarbij denken we aan minder kosten voor beheer, waterzuivering, afvalverwerking, sloopkosten 

enz. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenhang met de overige agendapunten (zoals 

landschapsbeheer, recreatieve impuls, mobiliteit etc.)  

Agendapunten: 

- Energie besparen en opwekken en gebruik van duurzame energie bevorderen, zoeken naar 

aanknopingspunten binnen de andere agendapunten.  

- Optimaliseren van de productie en het gebruik van grondstoffen en het regionaal afstemmen 

van vraag en aanbod 

- Klimaatbestendige watersystemen en waterketen, waarbij ook bodemdaling in beeld 

gebracht wordt. 

Acties 2014-2018: 

• Impuls voor duurzame energiebronnen die juist in Zuidwest Drenthe passen (bijvoorbeeld 

geothermie); Gebruik van energie uit afvalwater, snoeiafval en organisch materiaal t.b.v. 

wonen, werken en recreëren en optimaliseren van verwerking en inzameling 

• In Zuidwest Drenthe een extra impuls geven aan duurzame ontwikkeling van 

recreatiebedrijven en landbouw. Dit draagt bij aan een groen imago van het gebied. Het 

heeft bovendien direct effect op de kwaliteit van de natuur en landschap en biodiversiteit 

buiten EHS en daarmee op de economische ontwikkelruimte rond natuurgebieden. 

Duurzaam boeren, optimaliseren van de productie en het gebruik van grondstoffen, 

verminderen belasting waterkwaliteit. Mogelijk aansluiten bij een vorm van kwaliteitslabel 

duurzaam toerisme. Verminderen van milieubelasting vaarrecreatie door het plaatsen van 

milieustations. 

• Zoeken naar mogelijkheden voor verdergaande samenwerking waterschap-gemeenten en 

het opschalen van deze samenwerking naar innovatie in zuivering en riolering (nieuwe 

sanitatie, energiewinning, grondstoffenkringloop, riolering buitengebied etc).  

• Afstemming op de structuurvisie ondergrond. Provincies worden bevoegd gezag voor open 

systemen, gemeenten voor gesloten systemen. Echter beiden kunnen elkaar beïnvloeden, 
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bovendien houden effecten zich niet aan gemeentegrenzen. Er moet nog nader bepaald 

worden wat regionaal meerwaarde heeft en wat provinciaal of zelfs landelijk moet worden 

afgestemd. 

• Bespreken van de ambities en de maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn water; in 

gezamenlijkheid oplossen van de knelpunten  

4.4. Leefbaar en vitaal Zuidwest Drenthe 

Gemeenten en provincie hechten grote waarde aan het leefbaar houden van het buitengebied, 

dorpen en steden. Daartoe wordt ingezet op het behouden van werkgelegenheid, het verbeteren van 

de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het bereikbaar houden van voorzieningen.  

Agendapunten: 

• Verbeteren van digitale bereikbaarheid van dorpen en het buitengebied 

• Behoud van werkgelegenheid voor lager en middelbaar geschoold personeel 

• Behoud van bereikbare voorzieningen 

• Stimuleren van initiatieven van onderop en verbinden aan middelen 

Acties 2014-2018: 

• Digitale bereikbaarheid, behoud bereikbare voorzieningen? 

• Verkennen op welke wijze afstemming van vraag en aanbod naar lager en middelbaar 

opgeleide arbeidskrachten beter vorm kan krijgen (hoger opgeleiden zijn bereid over grotere 

afstand te reizen; daarmee is de problematiek meer bovenregionaal) 

• Voorkomen van leegstand door transformatie en herbestemming van vrijkomende agrarische 

gebouwen, winkels en bedrijfspanden. Regionaal nadenken over hergebruik en verruimen 

van functies. 

• Stimuleren van initiatieven van onderop, waarbij financiering via Vitaal Platteland en 

Plattelandsontwikkelingsprogramma tot de mogelijkheden behoort. Inzet op het beter 

verbinden van initiatieven van bewoners en bedrijven met financieringsmiddelen, zodat 

verschillende initiatieven elkaar versterken. Uitwerken hoe dit vorm te geven. 
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5. Organisatie 
 

5.1. Positionering en verhouding met de Stuurgroep Regionaal Landschap 

Een bijzondere positie binnen Zuidwest Drenthe is er voor het gebied rond het Holtingerveld en de 

Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld. Met het decentralisatie-akkoord heeft de 

provincie hier een extra opgave ten behoeve van Natura 2000 gekregen. Daarvoor moeten nog grote 

stukken natuur ingericht worden. Bovendien moet de waterhuishouding op peil gebracht worden, 

waarbij combinatie met opgaven uit de Kaderrichtlijn water gezocht wordt.  

De provincie en gemeenten omarmen de Nationale Parken omdat deze grote natuurgebieden gezien 

worden als parels of kroonjuwelen die een aantrekkende werking voor Recreatie en toerisme 

vormen. 

Omdat in en tussen deze grote natuurgebieden een stapeling van opgaven plaatsvindt, zal hiervoor 

een aparte Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek worden ingesteld.  

Het Bestuurlijk Gebiedsoverleg Zuidwest Drenthe zal in informerende zin en op hoofdlijnen op de 

hoogte gehouden worden van de onderwerpen die in de Stuurgroep Regionaal Landschap zijn 

besproken. 

5.2. Werkwijze en raadpleging 

Het bestuurlijk Gebiedsoverleg Zuidwest Drenthe is bedoeld om opgaven die een breed gezamenlijk 

belang hebben, maar waarop een partij alleen onvoldoende slagkracht heeft, verder te brengen.  

Daarnaast is er behoefte aan uitwisseling van informatie; immers wat in de ene organisatie gebeurt, 

heeft vaak invloed op beleid en ontwikkelingen in de andere organisatie. Hierbij zien wij in eerste 

instantie geen rol voor het bestuurlijk overleg om deze onderwerpen te bespreken. Slechts daar waar 

belangen van de ene partij die van de andere partij schaden, levert het bestuurlijk overleg een 

platform op om bij te sturen, zodanig dat voor alle partijen een positief effect ontstaat. 

Tot slot biedt het bestuurlijk overleg ook een platform om toekomstvisies te delen en te bespreken 

wat de effecten en accenten in de beleidsvisies voor Zuidwest Drenthe betekenen. Als voorbeeld zijn 

genoemd de Beekdalenvisie, de Natuurvisie en de actualisering van de Omgevingsvisie en 

gemeentelijke structuurvisies. 

5.2.1. Bestuurlijk gebiedsoverleg Zuidwest Drenthe 

Het bestuurlijk gebiedsoverleg is samengesteld uit bestuurders van de vijf gemeenten – Meppel, 

Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe - , waterschap Reest en Wieden en de 

provincie Drenthe. Vanwege het gezamenlijk belang, dragen de partijen bij roulatie zorg voor een 

voorzitter en secretaris (ambtelijk) evenals verslaglegging en verzending van stukken voor de 

vergaderingen. In 2014 start de provincie als voorzitter van het bestuurlijk gebiedsoverleg. De 

ambtelijk secretaris van het bestuurlijk gebiedsoverleg is voorzitter van het  kernteam 

gebiedsoverleg. In verband met de continuïteit en overdracht moet medio 2014 bekend zijn wie het 

voorzitterschap en secretariaat in 2015 overneemt. 

Het gebiedsoverleg is bedoeld als bestuurlijk afstemmingsoverleg. De afspraken ten aanzien van 

samenwerking en borging worden medio 2014 vastgesteld in een bestuursovereenkomst. 
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5.2.2. Kernteam gebiedsoverleg 

De overheden zoals vertegenwoordigd in het bestuurlijk gebiedsoverleg, zijn ambtelijk 

vertegenwoordigd in het kernteam gebiedsoverleg. Het kernteam gebiedsoverleg wordt voorgezeten 

door de secretaris van het bestuurlijk gebiedsoverleg. Het kernteam gebiedsoverleg zorgt voor het 

actueel houden van het projectenoverzicht in de bijlage en het voorbereiden van de agenda en 

stukken van het bestuurlijk overleg. Indien nodig wordt ten behoeve van de voorbereiding van 

nieuwe samenwerkingsprojecten per situatie bekeken welke mensen daarbij betrokken worden. Het 

kernteam gebiedsoverleg zorgt wel voor een voorstel voor samenstelling daarvan in de stukken die 

ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg worden voorgelegd. De afzonderlijke leden in het 

kernteam gebiedsoverleg fungeren dus als eerste aanspreekpunt vanuit hun organisatie voor de 

andere partijen uit het gebiedsoverleg. 

5.2.3. Communicatie met achterban en gebiedspartners 

Het bestuurlijk gebiedsoverleg heeft de Samenwerkingsagenda in concept vastgesteld op 4 oktober 

2013. De afzonderlijke colleges van B&W en GS en het DB van het waterschap behandelen de 

Samenwerkingsagenda en zij informeren de Raad, PS en het Algemeen bestuur over de stand van 

zaken en het vervolgproces. Na besluitvorming worden de gebiedspartners geïnformeerd over de 

samenwerkingsagenda en de nieuwe werkwijze. De gebiedspartners worden uitgenodigd om mee te 

denken in de verdere uitwerking. De wijze waarop de gebiedspartners verder betrokken worden, 

wordt in het vervolgproces verder uitgewerkt. 


