
In Noorderbreedte 1997-1 is een

eerste artikel verschenen over de

grootschalige aanpak van de

inrichting tussen Groningen en

Assen. Voor sommigen is het een

uitdaging, voor anderen een

gedrocht. De visie Groningen-

Assen 2030 heeft hoe dan ook de

hersens in deze regio geprikkeld

en vele tongen los gemaakt. In de

ze aflevering een reactie uit de

natuur- en milieubeschermings-

hoek door een medewerker van

de Milieufederatie Drenthe.

Regiovisie
Groningen -

De discussie over de inrichting van deze regio is
geopend en de bestuurlijke windstilte in het ruimte-
lijk beleid doorbroken. De rampzalige laisser-faire-
houding van de afgelopen jaren is voorbij en heeft
plaats gemaakt voor een blijde, optimistische en
maakbare kijk op de ruimte.
Stedenbouwkundigen en planologen krijgen onder
dit gesternte de wind in de zeilen en produceren in
hoog tempo kleurige kaartjes waarin rood, groen en
blauw harmonieus samenvloeien. Niets lijkt daarbij
te dol en op de begeleidende teksten kan menig
reclameschrijver jaloers zijn.
Een gevierd stedenbouwkundige als Riek Bakker

trekt zich daarbij natuurlijk niets aan van een
'bottum up'-benadering. Wie het er niet mee eens
is, heeft het allemaal niet zo goed begrepen of is
bezig met een achterhoedegevecht. De boel moet op
de schop en op zijn kop, anders gaat het mis. Zo
kan het gebeuren dat het verspreid neerzetten van
villa's in een waardevol cultuurlandschap met wat
potloodstrepen bespreekbaar wordt gemaakt.

Deze wind hing landelijk misschien al wat langer in
de lucht. Maar zo'n radicale omslag in het ruimtelijk
denken van de noordelijke bestuurders is toch nog

wel even wennen. Het eenvoudige antwoord van de
natuurbescherming op het fraaie regiovisieboek-
werk van bureau Bakker zou zijn: kraken op de pun-
ten waar het dat verdient. De visie bevat genoeg
onderdelen waar je stevig op kunt schieten.
De zeven grote Gronings-Drentse natuurbescher-
mingsorganisaties hebben evenwel voor een andere
benadering gekozen. De betrokken bestuurders heb-
ben duidelijk de intentie om de stedelijke ontwikke-
ling in deze regio af te stemmen op behoud en ver-
sterking van de groene kwaliteiten van het 'omme-
land'.

Verder spreekt uit de visie de ambitie om de ruimte-
lijke ontwikkelingen te sturen. Zulke voornemens
verdienen steun en geen simpel 'tegen'. Niets is nam
elijk zo funest als de ontwikkelingen maar op zijn
beloop te laten. Het is al een hele opluchting als
blijkt dat de gemeenten over hun grenzen heen gaan
kijken.

De huidige ontwikkelingsvisie van bureau Bakker
heeft daarvoor een belangrijk fundament gelegd. De
visie is tegelijkertijd - hoe belangrijk ook - niet meer
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dan een startpunt, stelt gedeputeerde Gerard Beuke-
ma. En gelijk heeft hij. Meer moeten we er ook niet
van maken. De visie is weliswaar met veel lof en
jubel ontvangen, maar dit betrof meer het initia-
tief dan de uitwerking. Wie de inhoudelijke kri-
tiek - die er tussen de regels door van diverse kanten
is gegeven - op zich laat inwerken, leert de waarde
van de visie te relativeren.
Dus al lijken de kaarten nog zo ongunstig of mooi,
ze zijn nog lang niet geschud. Bij de vertaling naar
het beleid moet het echte werk nog gaan begin-
nen. De regio is daarbij nu zelf aan zet.

Visie natuurbescherming

De Vereniging Natuurmonumenten, Het Groninger
Landschap, Het Drentse Landschap, Staatsbos-
beheer en de milieufederaties van Groningen en
Drenthehebben een gezamenlijke reactie uitge-
brachtop de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Zij
hebben waardering voor veel van de uitgangspunten
en de aanpak van de visie. Dit geldt in het bijzon-
der voor het streven naar behoud en versterking van
natuur en landschap en de integrale aanpak, waar-

bijstedelijke ontwikkeling wordt afgestemd op de
kwaliteiten van het omliggende landelijke gebied.
Het uitgangspunt van compacte steden, omgeven
door gebieden met natuur- en landschapswaarden
spreekt aan, evenals de belangrijke rol die aan het
water wordt toegekend.

Over de uitwerking van de visie zijn de natuur-
beschermingsorganisaties minder te spreken. Belang
rijkste kritiekpunt is dat het 'opsouperen' van de
groene kwaliteiten van de regio hier de belangrijkste
motor is onder de ruimtelijke ontwikkelingen.
Maar liefst een kwart van de vijftigduizend nieuw
te bouwen woningen is in waardevolle gebieden
geprojecteerd. De verspreide villa's en parkways in
het waardevolle cultuurlandschap Noord-Drenthe
doen op de kaart al pijn aan de ogen.

Watermachine en T-structuur

De visie heeft voor wat het water betreft een te
oppervlakkige benadering. Water lijkt vooral
bedoeld om aan te wonen. De aandacht voor opper-
vlaktewaterwinning in combinatie met natuuront-
wikkeling is evenwel een duidelijk pluspunt.
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De gepresenteerde T-structuur (de A7 met de A28)
vormt een te strak keurslijf voor de regio. Veel van
de ontwikkelingen die aan de westkant zijn gepro-
jecteerd, gaan ten koste van natuur en landschap,
terwijl in de oostvleugel ontwikkelingsmogelijkhe-
den juist onbenut blijven. Ook het Hunzedal dreigt
daardoor buiten beeld te blijven. Juist daar liggen
de grootste mogelijkheden voor de combinaties van
oppervlaktewaterwinning en natuurontwikkeling.
Grote wens van de natuur- en milieuorganisaties is
het versterken van de hydrologische relaties tus-
sen het Drents Plateau en de Waddenzee, onder
meer tussen de Drentse beken en het Reitdiep.
Het water van de Drentse beken loopt in de visie
nu nog 'dood' in de Groningse kanalen. Hier ligt
bij uitstek een kans om de ecologische verbindin-
gen tussen de twee provincies te herstellen.
In de notitie 'Ommeland en stad' hebben de
natuurbeschermingsorganisaties hun gezamenlijke
reactie op de regiovisie weergegeven. Deze notitie is
verkrijgbaar bij de provinciale milieufederaties. «*•
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