
Voorstel Kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa 
 

 

Aanleiding 

Op 24 oktober 2016 heeft het Overlegorgaan de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 vastgesteld. Bij 
de vaststelling is het belang van kwaliteitsborging in het Drentsche Aa-gebied door iedereen 
onderschreven. Kwaliteit wordt allereerst gerealiseerd door binnen de eigen organisatie hier in het 
ontwerp, aanbesteding en uitvoering aandacht voor te hebben. Hiervoor dient iedere partner zijn eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Afgesproken is daarnaast ook de ‘collectieve verantwoordelijkheid’ te 
organiseren en dit niet (te) vrijblijvend te laten zijn. In de aanbiedingsbrief Landschapsvisie Drentsche 
Aa 2.0 d.d. 24 maart is dit als volgt geformuleerd:  

“De kwaliteitsborging van projecten moet allereerst integraal gebeuren vanaf de start tot de 
daadwerkelijke realisatie. Zie hiervoor de leidende principes uit de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0. 
Initiatiefnemers checken projectvoorstellen hieraan en bij twijfel wordt opgeschaald (zie hierna). 
Kwaliteit wordt gerealiseerd door binnen de eigen organisatie hier in het ontwerp, aanbesteding en 
uitvoering aandacht voor te hebben. Hiervoor dient ieder partner zijn eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. De samenwerken partners in het Overlegorgaan hebben ook afgesproken om elkaar hierop – 
indien nodig – ook aan te spreken.” 

Deze notitie geeft invulling  om dit te doen in de vorm van een kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche 
Aa. Deze benadering sluit ook aan bij de nieuwe Omgevingswet, die vraagt om een vroegtijdige 
participatie van de omgeving. 
 

Vorm en doel 

Het kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa bestaat uit een breed netwerk van mensen met kennis 
van en een integrale blik op het Drentsche Aa-gebied. Het gaat om deskundigen binnen en buiten de 
organisaties die zijn vertegenwoordigd in het Overlegorgaan. Door deskundigen binnen de 
organisaties meer met elkaar en met deskundigen daarbuiten te verbinden wordt het delen van 
dilemma’s en onderlinge uitwisseling en advisering e.d. bevorderd. Zij zijn betrokken bij en weten 
elkaar te vinden rond kwaliteitsvraagstukken in het Drentsche Aa-gebied. 

Het doel van het kennis- en kwaliteitsnetwerk is drieledig: 

1. Het levend houden van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0. 
2. Het bevorderen van de kwaliteit van ontwerp in ruimtelijke plannen en projecten � ruimtelijke 

omgevingskwaliteit 
3. Een signaleringsfunctie, dat wil zeggen vroegtijdig signaleren van ruimtelijke ontwikkelingen waar 

sprake is van mogelijke aantasting ruimtelijke kwaliteit. 

Voorbeelden kwaliteitsvraagstukken: 
� Inrichting toeristisch-recreatieve zone zuidkant Assen (oksel A28 / Witterdiep). Basis al gelegd 

door Berno Strootman, diverse ontwikkelingen als Windturbines, Schaatsbaan. 
� Ontwerp zonne-centrale zandwinplas bij Tynaarlo (in driehoek N34-N386-spoorweg) 
� Wittermarke; natuur- en landschapsvisie zuidwestelijke stadsrand Assen. Groene kansen in 

combinatie met ontwikkelingswensen voor recreatie, landbouw en stadsrand. Visie gemaakt, leek 
draagvlak voor, maar komt niet verder. 

 

Leden van het netwerk kunnen ad-hoc ingeschakeld worden op verzoek van het Overlegorgaan / de 
projectgroep Drentsche Aa, waarbij afhankelijk van het vraagstuk een aantal deskundigen vanuit 
netwerk bij elkaar wordt geroepen. De bedoeling is om diverse onderwerpen in een vroeg stadium van 
de planfase te bespreken, waarbij er eventueel ook onderzoeksopdrachten uitgezet kunnen worden 
richting RUG/Van Hall/Terra etc. 
 



Opbouw (en onderhouden van) netwerk  

Voor het uitbouwen en levendig houden van het netwerk is het van belang dat mensen uit het netwerk 
elkaar regelmatig treffen. Hierdoor ontstaan onderling verbindingen en betrokkenheid bij het 
Drentsche Aa-gebied en er ontstaat een pool van mensen waaruit bij concrete vraagstukken 
deskundigen kunnen worden gevraagd mee te denken. 

In dit kader is het voorstel twee à drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst organiseren, waarbij een 
thema en/of (theoretische) casus m.b.t. het Drentsche Aa-gebied wordt besproken. Bij voorkeur vindt 
deze bijeenkomst op locatie plaats en wordt de situatie in het veld bekeken en besproken. 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe wil de komende 2 jaar het voortouw nemen om de 
netwerkbijeenkomsten te organiseren. Het idee is om dit in samenwerking met een klein 
‘voorbereidingsteam’ te doen bestaande Frank Hart (NMF Drenthe), Rob Schreibers (gemeenten) en 
Kees Folkertsma (Nationaal Park Drentsche Aa). 

De bedoeling is om voor deze netwerkbijeenkomsten allereerst betrokken ambtenaren van 
gemeenten, provincie (Kernkwaliteitenteam) en waterschap uit te nodigen. Daarnaast behoren 
deskundigen van natuur-,  landschaps- en (cultuur)historische organisaties, BOKD, Libau, RUG en 
adviesbureaus tot de doelgroep. Hierbij kan het deskundigennetwerk dat de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe samen met Libau en Steunpunt Erfgoed Drenthe in het kader van het project “Wij maken het 
mooier” heeft opgezet verder worden uitgebouwd. 

 

Globale planning 

1e Netwerkbijeenkomst    najaar 2017 

2e Netwerkbijeenkomst    voorjaar 2018 

3e Netwerkbijeenkomst    najaar 2018 

4e Netwerkbijeenkomst    voorjaar 2019 

Evaluatie      

 

Begroting 

Voorbereiding netwerkbijeenkomsten  Maximaal € 2.000 (20 uur) per netwerkbijeenkomst 
Zaalruimte en catering    p.m. 

 

 

Frank Hart, 12 mei 2017 
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Hertenkamp 6 
9401 HL Assen 
Tel: 0592 – 311150  

 

 


