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Geacht college, 
  
Hartelijk dank voor uw brief van 10 november aangaande de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI). U adresseert een aantal zorgpunten die ik graag, voor 
zover mogelijk, bij u wegneem.  
 
U heeft zorgen over de werking van de discussiekaart, met name waar deze gaat 
over energieproductie. Ik begrijp dat een discussiekaart kan leiden tot reactie van 
andere partijen. Dat is ook juist een doel van de discussiekaart, het op gang 
brengen van een gesprek. Daarbij heb ik zorg gedragen voor een verbeelding die 
een zo klein als mogelijk effect heeft op bestaande gebiedsprocessen. 
Bijvoorbeeld, we hebben de ‘stippen’ op de kaart die (potenties voor) wind- en 
zonneparken op land weergeven in een rasteropstelling verbeeld. Dat er ook een 
stip gelegen is in het Nationale park Drentsche Aa en Natura 2000-gebied 
Dwingelderveld is een gevolg van die rasterstructuur. Hier ligt geen plan voor 
energieopwek in deze gebieden aan ten grondslag.  
 
Uw stelling dat de discussiekaart “uitdrukkelijk niet zijn bedoeld als nationaal 
streef- of eindbeeld” kan ik onderschrijven. In de afspraken in het Klimaatakkoord 
over de Regionale Energiestrategieën  is niets veranderd. De RES’en werken 
momenteel aan een ruimtelijke vertaling van de energietransitie. In de 
locatiekeuze is uw RES Drenthe leidend.  
 
Daarnaast heeft u een zorgpunt over hoe Emmen gepositioneerd is binnen het 
‘Stedelijk Netwerk Nederland’ (SNN). Het SNN benadrukt juist de polycentrische 
netwerkstructuur van stedelijke en landelijke regio’s in heel Nederland. De kern is 
het brede midden (grofweg de Randstad, Amersfoort, Zwolle, Arnhem-Nijmegen 
en de Brabantse stedenrij), maar met uitlopers naar bijvoorbeeld Groningen, 
Leeuwarden en Maastricht. Emmen is niet opgenomen in de kaart van het 
Stedelijk Netwerk, met name vanwege de verbinding met het Nationale OV-
Netwerk. Uiteraard heeft Emmen wel een belangrijk stedelijke functie voor de 
regio Zuid Oost Drenthe en ook voor het Noorden als één van de vier grotere 
noordelijke steden.     
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Samen met u werken we aan de Omgevingsagenda Noord. Hiermee geven we 
uitvoering aan de NOVI. In de Omgevingsagenda Noord hebben we afgesproken 
de positie van landsdeel noord in het SNN nader te bekijken. Mocht dat leiden tot 
nieuwe inzichten over het SNN, bijvoorbeeld de positie van Emmen, dan ben ik 
uiteraard bereid dit aan te passen in de NOVI (conform de NOVI-cyclus).  
 
  
Hoogachtend, 
  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 


