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Mondiaal beleid
Klimaatakkoord Parijs
Tijdens de 21ste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs – eind 2015 –
bereikten de bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend
klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden
teruggedrongen en de opwarming van de aarde beperkt worden tot maximaal 2 graden, met
1,5 graad als streefwaarde.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet – en dan met name het aanbod van duurzame
brandstoffen – en de rol die bewustwording rond duurzaamheid speelt binnen het Green Edgeproject sluiten aan op het centrale doel van zowel het mondiale, als nationale Klimaatakkoord
om tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen te komen.
Europees beleid
LEADER 2014-2020
LEADER is een onderdeel van het overkoepelende Plattelandsontwikkelingsprogramma 20142020 (POP3). Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Europees subsidieprogramma
dat zich richt op de ontwikkeling van het platteland in brede zin. De vier thema’s die hierbij
naar voren komen zijn: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge
boeren; natuur en landschap en de verbetering van waterkwaliteit. Binnen deze thema’s
bestaat de LEADER om ook met financiële middelen een extra impuls te kunnen geven. De
regio Zuidwest-Drenthe valt onder deze LEADER waardoor lokale initiatieven die betrekking
hebben op de vier bovenstaande thema’s een financiële impuls kunnen krijgen.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet en dan met name het Green Edge-project sluiten
goed aan op de doelstelling om het platteland niet te laten wegkwijnen, maar om deze
competitief en concurrerend te maken. Leegloop en een steeds ouder wordende populatie
moeten worden voorkomen. Innovatie en duurzaamheid zijn twee kernkwaliteiten die zeer
nadrukkelijk aanwezig zijn binnen de planontwikkeling van Green Planet.
Nationaal beleid
Klimaatakkoord
Het kabinet heeft met het Nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van
de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 procent ten opzichte van 1990. Dit
centrale doel van het Klimaatakkoord raakt het leven van alledag. De transitie is in de eerste
plaats een maatschappelijke transitie. Burger en bedrijven staan voor een reeks beslissingen
die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we
kopen en hoe we ons geld verdienen. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes, waarbij burgers
en bedrijven bovendien op elkaar en op de overheid zijn aangewezen. Een bundeling van
daadkracht, investeringen, kennis en kunde is nodig.
Sinds februari 2018 hebben daarom meer dan 100 partijen gewerkt aan een samenhangend
pakket aan voorstellen waarmee het CO2-reductiedoel in 2030 gerealiseerd kan worden.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet – en dan met name het aanbod van duurzame
brandstoffen – en de rol die bewustwording rond duurzaamheid speelt binnen het Green Edgeproject sluiten aan op het centrale doel van zowel het mondiale, als nationale Klimaatakkoord
om tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen te komen.

Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Drenthe: recreatie en toerisme
Het beleid omtrent recreatie en toerisme in de provincie Drenthe is opgenomen in de
Omgevingsvisie Drenthe 2018 (3 oktober 2018). De ambitie van het provinciaal beleid ten
behoeve van recreatie en toerisme omvat het versterken van de vrijetijdseconomie door het
verbinden van de verblijfsrecreatie aan de lokale economie, aan de beleving van ruimtelijke
kwaliteit en aan (dag)attracties. Hiernaast streeft de provincie naar het vergroten van de
attractiewaarde van Drenthe met meer bezoekers en een langere verblijfsduur van de
toeristen.
De ontwikkeling van Green Planet sluit goed aan op dit provinciaal beleid. Met het voornemen
wordt de vrijetijdseconomie door middel van een attractie (het belevenissenbos) en
verblijfsrecreatie versterkt.
Omgevingsvisie Drenthe: mobiliteit
Het beleid omtrent mobiliteit in de provincie Drenthe is opgenomen in de Omgevingsvisie
Drenthe 2018 (3 oktober 2018) en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 20072020 (mei 2007). De provincie wil voorwaarden creëren voor een duurzame ontwikkeling van
de mobiliteit van goederen en personen. Derhalve zet de provincie in op een betrouwbaar en
toegankelijk netwerk, een duurzaam en veilige inrichting van het netwerk en een slim,
duurzaam en verkeersveilig gebruik van het netwerk.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet is in overeenstemming met de omgevingsvisie
en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 2007-2020. Het voornemen voorziet in
de mogelijkheid tot het realiseren van een duurzaam mobiliteitsnetwerk door duurzame
brandstoffen en elektrische oplaadpunten voor personenauto’s en vrachtwagens aan te
bieden. Hiernaast is de ontwikkeling goed bereikbaar door haar ligging aan de A28.
Regionaal beleid
Economisch Programma
Het beleid omtrent de economische structuurversterking voor de gemeente Emmen,
Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg is opgenomen in het Economisch Programma 20172021 - Voor een sterk en innovatieve regio Vierkant voor Werk. De regio Emmen, Hoogeveen,
Coevorden en Hardenberg heeft als ambitie om in 2030 bekend te staan als een uitstekende
vestigingsregio voor specialistische en hoogwaardige (maak)industrie en daaraan verbonden
servicebedrijven, een regio met een internationale uitstraling op het gebied van innovatieve
(maak)industrie. Een regio van hoogwaardig toegepaste kennis en vakmanschap en een
aansprekende vestigingsregio met woonkwaliteit. Deze ambities worden gerealiseerd binnen
een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet is in overeenstemming met en draagt bij aan het
Economisch Programma van de regio Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg. De
duurzame brandstoffen en oplaadpunten zorgen voor een beter duurzaam mobiliteitsnetwerk.
Hierdoor wordt de regio een betere vestigingsregio voor specialistische en hoogwaardige
industrie. Tevens zorgt het belevenissenbos en de andere dagrecreatie voor een verbetering
van de woonkwaliteit.
Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe
Voor de regio Zuidwest-Drenthe zijn een aantal opgaven geïnventariseerd die bij meer dan
één overheid spelen. De samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe bundelt dan ook de
krachten om in de regio De Wolden, Westerveld, Meppel, Hoogeveen en Midden-Drenthe een
aantal ambities te kunnen realiseren. Deze ambities zijn: werkgelegenheid creëren en

voorziening op peil houden door middel van impuls te geven aan de vrijetijdseconomie, de
kwaliteiten en waarden van Zuidwest-Drenthe beschermen, een extra impuls geven van
duurzame ontwikkeling en innovatie en het leefbaar houden van het buitengebied, dorpen en
steden.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet is in overeenstemming met en draagt bij aan de
samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. De realisatie van het ontwikkelingsbos en andere
dagrecreatie-activiteiten dragen bij aan de werkgelegenheid door middel van de
vrijetijdseconomie en zorgt voor een betere leefbaarheid van het buitengebied. Hiernaast zorgt
het aanbod van duurzame brandstoffen en elektrische oplaadpunten voor personenauto’s en
vrachtwagens voor een extra impuls met betrekking tot een duurzame ontwikkeling van de
regio.
Gemeentelijk beleid
Kader Cultuur
Het beleid omtrent cultuur is in de gemeente Hoogeveen opgenomen in de kadernota Cultuur
(augustus 2013). De uitgangspunten van het gemeentelijk beleid zijn: het streven naar een
laagdrempelige toegang van cultuur, een grote deelname aan cultuur door alle Hoogeveners
en een culturele infrastructuur die toekomstbestendig is.
Binnen de ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet bestaat het voornemen om samen met
theater- en congrescentrum De Tamboer verschillende culturele activiteiten te ontplooien. Aan
dit initiatief moet nog een precieze invulling worden gegeven, maar door dit soort activiteiten
zal er een betere culturele infrastructuur ontstaan. Zo draagt de ruimtelijke ontwikkeling van
Green Planet bij aan de gemeentelijke kadernota Cultuur.
Uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017-2021 – Beleidsanalyse actualisatie De Groene
Draad
Voor het beleid van de gemeente Hoogeveen omtrent duurzaamheid is het Uitvoeringsplan
De Groene Draad geactualiseerd. In dit uitvoeringsplan wordt de groene draad van het beleid
besproken en een nadere toelichting gegeven op de verschillende thema’s waarbinnen
activiteiten en projecten worden gerealiseerd.
De gemeente Hoogeveen wil de energietransitie versnellen met het principe ‘Met Elkaar’,
oftewel samen met overheden, inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven. Ook wil het
in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe laadpalen realiseren. Hiernaast
organiseert de gemeente meerdere activiteiten om ondernemers beter te betrekken bij de
verduurzaming van hun bedrijf, bijvoorbeeld door middel van een duurzaam wagenpark.
Green Planet levert hieraan een bijdrage door als kwartiermaker de reductie van CO2-uitstoot
te bewerkstelligen. Green Planet zet zich dagelijks in voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid
en betaalbaarheid van duurzame energiedragers. Beschikbaarheid organiseert Green Planet
veelal door projecten in te dienen bij het ministerie van I&W. Voor betrouwbaarheid
(kwalitatieve energiedragers en techniek) kan Green Planet terugvallen op haar
engineeringsteam en verschillende samenwerkingspartners. Zo helpt Green Planet de
gemeente – voor wat betreft mobiliteit – om haar eigen organisatie CO2-neutraal te laten
worden in 2025 en de gehele gemeente in 2040. Betaalbaarheid komt voort uit de hoeveelheid
afzet. Bij een grotere afzet kunnen investeringslasten en onderhoudskosten meer verspreid
worden. Dit maakt de kosten per eenheid lager. Zichtbaarheid is hierbij van cruciaal belang.
Economische structuurvisie
Het economisch beleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Economische
structuurvisie ‘Samen de schouders eronder’ (september 2007). Met deze economische

structuurvisie wil de gemeente inspelen op de grillen van de economie. Voor de
vestigingslocaties van bedrijven is het doel om zo veel mogelijk en flexibel te faciliteren, maar
anderzijds de ruimte zo intensief en duurzaam mogelijk te gebruiken. Hiernaast heeft de
gemeente als doel om een goed woon- en leefklimaat te creëren met een goede
bereikbaarheid.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet voldoet aan de gemeentelijke Economische
structuurvisie. Met het voornemen wordt op een duurzame manier invulling gegeven aan de
locatie en wordt bijgedragen aan de duurzame bereikbaarheid van de gemeente Hoogeveen.
Energievisie
Het beleid omtrent zonne-energie van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de
energievisie Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen (7 december 2017). De gemeente
Hoogeveen heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het van belang
dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Voor zonne-energie had de
gemeente nog geen afwegingskader. Dit beleidsdocument voorziet hierin. In dit
afwegingskader is beschreven dat zonne-energie in eerste instantie op daken gerealiseerd
kan worden, als tweede binnen bebouwd gebied en als laatste buiten bebouwd gebied. Voor
de realisatie buiten het bebouwd gebied zijn nadere afwegingskaders meegegeven.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet sluit goed aan op het doel om in 2040
klimaatneutraal te zijn. Het voornemen biedt meerdere duurzame brandstoffen aan om zo
duurzaam vervoer voor personenauto’s en zwaar transport mogelijk te maken. Hiernaast is er
het voornemen om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de te realiseren panden en
tankluifels.
Beleidsnotitie evenementen
Het evenementenbeleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de notitie
Evenementenbeleid 2018-2022 - De kindvriendelijkste evenementen van Nederland (juni
2018). De doelstelling van het gemeentelijk beleid is "te zorgen voor een samenhangend,
aantrekkelijk evenementenaanbod met een duidelijke focus. Deze focus sluit aan bij de
gemeentelijke ambitie om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022 te worden.
Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de (ruime)
omgeving van Hoogeveen verblijft, hen willen we verleiden Hoogeveen te bezoeken." De
gemeente ziet hierbij kansen voor evenementen die zich onder meer richten op kinderen, sport
en cultuur. Dit sluit aan bij het streven van Green Planet.
De gemeente wil een balans vinden tussen enerzijds het beperken van overlast voor
omwonenden en anderzijds goed georganiseerde en voor bezoekers aantrekkelijke
evenementen. In dit bestemmingsplan is geborgd dat er maximaal acht evenementen per jaar
georganiseerd worden. Daarnaast is vastgelegd dat per evenement niet meer dan 500
bezoekers gelijktijdig in het plangebied mogen verblijven. Zo wordt onder meer voorkomen dat
er geluids- en/of verkeersoverlast voor omwonenden ontstaat.
Groenstructuurvisie
Het beleid omtrent groen is in de gemeente Hoogeveen opgenomen in de Groenstructuurvisie
Hoogeveen - Prachtstad en Stoere dorpen (25 november 2009). In de kern wordt in de
groenstructuurvisie ingegaan op de volgende beleidsrichtingen: bereikbaar groen, groen als
goede ruimtelijke kwaliteit en onderscheid maken in het groen.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan deze beleidsrichtingen. Binnen het
voornemen wordt een belevenissenbos gerealiseerd waarin het groen bereikbaar is, een
goede ruimtelijke kwaliteit heeft en waarin een onderscheidend stuk groen wordt toegevoegd
aan de gemeente.

Milieuvisie
Het milieubeleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Milieuvisie - Op weg naar
een duurzaam Hoogeveen (2008). In deze visie streeft de gemeente Hoogeveen onder meer
naar een klimaatneutraal Hoogeveen, het behoud van een goede luchtkwaliteit en het
voorkomen van overlast door bedrijven.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de bovenstaande doelen van de
gemeente. Het voornemen voorziet in de mogelijkheid tot het afnemen van duurzame
brandstoffen, biedt de mogelijkheid tot het opladen van elektrische auto’s en vrachtwagens waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren - en is gesitueerd aan de snelweg waardoor er geen
significante hinder voor naastgelegen woningen zal ontstaan. Dit is nader onderbouwd in de
toelichting van het bestemmingsplan.
Mobiliteitsvisie
Het mobiliteitsbeleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Mobiliteitsvisie 20172026 - Waarheen in Hoogeveen (20 juni 2017). In deze visie staat beschreven waar de
gemeente Hoogeveen staat, wat de toekomst mogelijk met zich meebrengt en waar de
gemeente naartoe wil.
Ten behoeve van het verkeer ziet de gemeente Hoogeveen een sterke toename van
elektrische auto’s en fietsen. De verwachting is dat dit alleen maar meer wordt. Tevens staat
de ontwikkeling van waterstof als brandstof niet stil. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld
parkeren en het elektrisch opladen van voertuigen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen
gaat de gemeente door met het stimuleren van duurzame vervoerswijzen zoals het elektrisch
rijden. Actuele thema’s binnen dit onderwerp zijn bijvoorbeeld groene brandstoffen en
elektrische oplaadpunten. Als alternatief voor de auto wil de gemeente Hoogeveen zich tevens
inzetten voor het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de gemeentelijke mobiliteitsvisie.
Het aanbieden van biodiesel, Liquefied Natural Gas (LNG) en elektrische laadpunten voor
personenauto’s en vrachtwagens draagt bij aan de gemeentelijke opgave om duurzame
vervoerswijzen te stimuleren.
Nota ruimtelijke kwaliteit
De Nota Ruimtelijke kwaliteit vervangt de Welstandsnota met de daarbij behorende
oplegnotitie voor de pilot ‘welstandsvrij bouwen’. In de nota zijn alleen gebieden en gebouwen
opgenomen die echt (cultuurhistorisch) waardevol zijn en daarom beschermd moeten worden.
Een groot deel van het grondgebied van de gemeente is welstandsvrij. Voor een beperkt aantal
gebieden en gebouwen zijn specifieke toetsingsregels opgenomen. Het plangebied valt onder
de welstandsvrije gebieden. Er gelden wel reclamecriteria. Zo zal er bij de reclame-uitingen op
de uitkijktoren sprake moeten zijn van 'een directe relatie met het achterliggende bedrijf,
gebouw, gebruik of functie'. Dat is voor Green Planet nadrukkelijk het geval.
Daarnaast is het gebruik van LED-verlichting alleen onder voorwaarden toegestaan. De
beoogde ruimtelijke kwaliteit van het plangebied, inclusief de bijbehorende reclame-uitingen,
zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Green Planet Pesse (B+O, 15 november 2017). Ten
aanzien van de (beeld)reclame is expliciet aangegeven dat de initiatiefnemer zich op dit punt
conformeert aan de specifieke voorschriften en regels van Rijkswaterstaat, de provincie en de
gemeente. Daarbij moet worden aangetekend dat de (LED-)reclame op de toren mogelijk
afwijkt van de algemene eisen uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente (zoals de
richting van de reclame, schuin op de A28: zie impressie in BKP, blz. 44). Dit doet recht aan
het bijzondere karakter van de toren. RWS heeft met deze uitwerking ingestemd.

Recreatie en toerisme
De Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2018-2022 - De kindvriendelijkste bestemming van
Nederland (juni 2018) biedt een kader waarbinnen de sector recreatie en toerisme zich de
komende jaren kan ontwikkelen. Het doel is "te zorgen voor een samenhangend toeristischrecreatief product met een duidelijke focus. Deze focus sluit aan bij de gemeentelijke ambitie
om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022 te worden. Daarbij ligt de primaire
focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de (ruime) omgeving van Hoogeveen
verblijft, om hen te verleiden Hoogeveen te bezoeken" (blz. 18). Bij de realisering van dit doel
vervult de gemeente primair een faciliterende rol. Het is aan de ondernemers om met concrete
initiatieven te komen.
In de beleidsnotitie is verder aangegeven dat er nog geen grote dagattractieve trekker in de
gemeente Hoogeveen aanwezig is. Ook op het gebied van verblijfsrecreatie is sprake van een
"kleinschalige sector, met daardoor te weinig slagkracht". De uitbreiding van Green Planet sluit
aan op dit gemeentelijk beleid. Het belevenissenbos vergroot het dag- en verblijfsrecreatieve
aanbod en is voor een belangrijk deel gericht op kinderen. Hiernaast is binnen de ruimtelijke
ontwikkeling van Green Planet het voornemen om een bunker met Worldwide climbing te
realiseren. Dit kan een grote trekker worden wat betreft dagrecreatie.
Sociale Structuurvisie
Het sociaal beleid van de gemeente Hoogeveen is onder meer opgenomen in de Sociale
Structuurvisie - Naar een meedoensamenleving (2017). In deze visie staat beschreven waarop
de gemeente Hoogeveen zich de komende tien jaar wil richten.
De thema’s zijn: leefbare wijken en dorpen, kansen voor talenten en meedoen mogelijk maken.
Het doel van de gemeente is om de mogelijkheid te bieden dat iedere Hoogevener - jong en
oud - de kans krijgt zich te ontplooien en hierdoor zijn of haar talent optimaal kan benutten.
Hiernaast bestaat het doel dat iedereen die mee wil doen in de samenleving hier ook de
mogelijkheid voor krijgt. Ongeacht de maatschappelijke of economische positie en/of
beperkingen.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de gemeentelijke Sociale
Structuurvisie. Binnen het voornemen van Green Planet worden meerdere mogelijkheden
geboden met werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Green
Planet zorgt er op deze manier voor dat er binnen de gemeente Hoogeveen meer
mogelijkheden zijn voor mensen om mee te doen en zichzelf te ontwikkelen.
Structuurvisie Hoogeveen
De gemeenteraad heeft op 13 december 2012 de Structuurvisie Hoogeveen 2.0 vastgesteld.
Daarin is aangegeven hoe de gemeente tot 2030 omgaat met thema's als wonen,
voorzieningen, bedrijvigheid, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid. Duurzame
kwaliteit is daarbij de rode draad. Onder het thema 'bereikbaarheid' geeft de gemeente het
volgende aan: "Verder stimuleert Hoogeveen in brede zin de mogelijkheden in het landelijk
gebied voor recreatie en toerisme, schaalvergroting in de landbouw en energieproductie,
mits stedenbouwkundig en landschappelijk goed ingepast”.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de Structuurvisie Hoogeveen 2.0.
Binnen het voornemen wordt het belevenissenbos op een zorgvuldige wijze in het bestaande
landschap en met respect voor de cultuurhistorie voor de plek ingepast. Hiernaast draagt de
ontwikkeling bij aan het belang dat de structuurvisie hecht aan de transitie naar ‘nieuwe
energiebronnen’.

Toekomstvisie
Het beleid omtrent het sociale domein, economie, omgeving en veiligheid van de gemeente
Hoogeveen is opgenomen in de Toekomstvisie Hoogeveen en haar ambities (april 2018). In
deze visie zijn de voorgaande visies zoals de Sociale structuurvisie (2008), Visie sociaal
domein (2013), Economische structuurvisie (2007), Fysieke structuurvisie (2012) en de
Veiligheidsvisie samengevoegd en verbonden.
De volgende thema’s zijn volgens de gemeente van groot belang voor de toekomst van
Hoogeveen: een kindvriendelijk Hoogeveen is goed voor iedereen, Hoogeveen moet zich
doorontwikkelen als sterke stad en sterk regiocentrum, het behouden van een multifunctioneel
landelijk gebied en doorgaan met de duurzame ontwikkeling. Naast deze overkoepelende
thema’s wil de gemeente inzetten op meedoen, talentontwikkeling en leefbaarheid binnen het
sociaal domein, streven naar een dynamische economie door bedrijvigheid en bereikbaarheid
binnen de Visie economie, een ruimtelijke kwaliteitsverbetering binnen de Visie omgeving en
zich richten op het voorkomen van problemen binnen de Visie veiligheid.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt op meerdere punten bij aan de
Toekomstvisie. Het belevenissenbos zorgt voor een activiteit die bijdraagt aan een
kindvriendelijk Hoogeveen en een multifunctioneel landelijk gebied. Daarnaast zorgt het
duurzame tankstation voor de verduurzaming van verschillende vervoersvormen en worden er
in het sociale domein meerdere stageplekken en arbeidsplaatsen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aangeboden.
Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020
Het Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020 is in november 2017 vastgesteld. In dit
uitvoeringsplan zijn onder meer de volgende focuspunten opgenomen: uitvoeren van het
verbeterplan jeugdhulp en jong Hoogeveen. Binnen deze punten is het van belang dat
kinderen en jongeren voldoende mogelijkheden krijgen om zich in de samenleving en op de
arbeidsmarkt te kunnen ontwikkelen. Dit is een proces van continu leren en doorontwikkelen.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de bovenstaande focuspunten van
het Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020. Door middel van stageplekken en andere
werkplekken voor jongeren draagt het voornemen bij om jongeren in een prettige omgeving
kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.
Visie Landelijk Gebied gemeente Hoogeveen
Het beleid omtrent het landelijk gebied van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Visie
Landelijk Gebied gemeente Hoogeveen - De energie van de stad en de ontspanning van het
platteland (april 2008). In de visie wordt ingegaan op natuur, landschap, cultuurhistorie en
overige projecten.
Binnen het thema natuur wordt als doel het behoud en het versterken van de natuur in
Hoogeveen genoemd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar gecombineerd
grondgebruik. Voor het thema landschap en cultuurhistorie zijn de volgende doelen
opgenomen: behoud van het landschap, toevoegen van woningen alleen wanneer deze van
hoge kwaliteit zijn en toekomstige bebouwing dient landschappelijk te worden ingepast. Naast
deze thema’s bestaat de doelstelling om de stadsrandzone verder te ontwikkelen tot een zone
die dient als stadsrandpark.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de Visie Landelijk Gebied
gemeente Hoogeveen. Het voornemen voorziet in het realiseren van een belevenissenbos dat
zorgt voor de versterking van de natuur in Hoogeveen door middel van gecombineerd
grondgebruik. Hiernaast wordt de ruimtelijke ontwikkeling ingepast in het landschap.

Nota Volksgezondheid
Het beleid omtrent volksgezondheid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Nota
Volksgezondheid - Gezondheid komt niet vanzelf (2009). In deze nota beschrijft de gemeente
haar huidige beleid omtrent volksgezondheid en trekt ze conclusies op basis van verworven
cijfers.
Naast het huidige beleid wil de gemeente Hoogeveen zich extra gaan richten op een drietal
thema’s waar gezondheidswinst te behalen is. Deze thema’s zijn: tijdig reanimeren en
defibrilleren bij een hartstilstand, voorkomen en bestrijden van ongezonde leefgewoonten en
verbeteren van de signalering van psychosociale problematiek. Voor het thema bestrijden van
ongezonde leefgewoonten is niet één succesvolle methode. De effectiviteit van
preventieactiviteiten gericht op overgewicht is in de praktijk vooral afhankelijk van
verschillende omgevingsfactoren, zoals de gezondheid van het voedingsaanbod in school- en
bedrijfskantines, de mate waarin de omgeving beweegvriendelijk is, de lengte en veiligheid
van fietsroutes naar scholen, de afstand tot sportvoorzieningen, het voedingsgedrag en
beweeggedrag van ouders en de kosten van voeding en sportvoorzieningen. Belangrijk
hiervoor is het opzetten van lokale activiteiten.
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet - en in het bijzonder Green Edge -, draagt bij aan
de gemeentelijke doelen van de Nota volksgezondheid. Door middel van het belevenissenbos
zal er in het noordelijke gedeelte van de gemeente een extra lokale activiteit opgezet worden
om overgewicht tegen te gaan, een gezonde levensstijl te promoten en psychosociale
problematiek te voorkomen. Het basisconcept van het belevenissenbos wordt gevormd door
speelplekken in het groen, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Het westelijke terreindeel
is bestemd voor de leeftijdsgroepen 3-6 jaar en 6-12 jaar.
De jongste leeftijdsgroep krijgt onder meer de beschikking over diverse klim- en
speeltoestellen en een 'schaapskooi' met groepsruimtes. Voor de oudere leeftijdsgroep zijn er
in dit terreindeel klim- en speelvoorzieningen op en rond het water. Het oostelijke terreindeel
is bestemd voor de oudere leeftijdsgroepen (12+) en gericht op 'adventure'. Hier komen onder
meer een klimpark, boomkroonpad met uitkijktoren (50m) en een bunker met groepsruimtes.
Het oostelijke en westelijke terreindeel zijn van elkaar gescheiden door een open terrein, waar
diverse buitensporten (boogschieten, outdoor activiteiten, et cetera) mogelijk zijn. Dit open
terrein leent zich ook voor (sportieve) evenementen, zoals de Green Mountain Tour.

