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Betreft: inspraakreactie structuurvisie
Geacht College,
Graag maakt het Natuurplatform Regio Drentsche Aa gebruik van de mogelijkheid haar reactie te
geven op het concept Structuurvisie 2030.
In algemene zin waarderen we de inspanning die uw college toont in het etaleren van een visie waar
uw gemeente zich naar toe wilt ontwikkelen. Met het kiezen van een integrale aanpak kiest uw
college bewust voor een ambitieuze aanpak waar wonen, werken en omgeving in samenhang
gepresenteerd worden om een leefbare stad te houden en een duurzame stad te krijgen.
We hebben kennis genomen van de reactie van de Milieu Federatie Drenthe. Het Natuurplatform
Regio Drentsche Aa kan zich vinden in hun reactie.
Een enkel accent zouden we daarnaast nog naar voren willen brengen. Allereerst willen we ingaan
op het dimensioneren van de groene leefomgeving van Assen. In de structuurvisie wordt weliswaar
gerept van een versterken van de groene leefomgeving, maar die lijkt er vooral op gericht te zijn een
grotere recreatiedruk op te kunnen vangen. Uiteraard is het gewenst bepaalde gebieden voor opvang
van een toenemende recreatiedruk aan te wijzen. Tegelijkertijd zien wij graag in de Structuurvisie
2030, dan wel via een Landelijk omgevingsplan als onderdeel van de Structuurvisie, dat er gebieden
aangewezen worden waar de huidige natuurwaarde gehandhaafd blijft of zelfs verder ontwikkeld
wordt. Deze gebieden, waar recreatie ondergeschikt is of wordt gesteld aan de natuur, bieden
daarmee mogelijkheden de noodzakelijke robuustheid van de ecologische verbindingen in de groene
leefomgeving van Assen te versterken.
Wat ons betreft geldt onze aanvullende visie niet alleen voor de oostkant van Assen maar ook
richting andere waardevolle Natura 2000-gebieden.
Over de bedrijventerreinen maakt het Natuurplatform zich zorgen. Wij missen een onderbouwing
waaruit zou blijken dat een toename van 140 ha in de planperiode van de Structuurvisie noodzakelijk
is. Graag zouden we kennis nemen van een degelijke onderbouwing alvorens wij ons kunnen
verenigen in het vrijgeven van zoveel grondoppervlak aan bedrijven. Tegelijkertijd zouden we de
duurzaamheideisen aan bedrijventerreinen explicieter in de Structuurvisie tot uitdrukking willen
laten komen. Hierbij gaat het ons niet alleen om het waterbeheer, maar ook om de leefbaarheid van
flora en fauna. Het zou Assen sieren om natuurwaarden op bestaande bedrijventerreinen
(revitalisering) en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen een aantoonbare kans te geven.
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