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 Westerwolde en Drents/Groningse Veenkoloniën 
 

Geachte dames en heren, 
Hierbij bieden we u ter informatie het door ons op 21 maart vastgestelde definitieve LOP Oost aan. 
Het LOP Oost is in een langdurig en intensief proces van samenwerking met de partners (8 Oost-
Groningse gemeenten, 3 Drentse gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen) ontwikkeld. Dit 
heeft geleid tot vaststelling van het LOP door de beide stuurgroepen Oost en de Agenda voor de 
Veenkoloniën op 22 juni 2005. Sindsdien is gewerkt aan de communicatieparagraaf, en vooral aan 
een uitvoeringsparagraaf in nauwe samenhang met het Provinciaal Meerjaren programma (PMJP) 
en het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Tevens zijn de reacties die van de betrokken 
partners op het concept LOP zijn ontvangen, verwerkt. Bovendien is het LOP gepresenteerd aan 
doelgroepen in de regio Oost in november 2005. Het resultaat van een en ander is het nu 
voorliggende definitieve LOP waarvoor inmiddels een breed draagvlak is ontstaan en 
overeenstemming over de inhoud, doel en status ervan.  
 
Met de partners in de stuurgroep Oost en de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën hebben we 
afgesproken het LOP uit te gaan voeren in het kader van het PJMP, het Regioprogramma Oost en 
het uitvoeringsprogramma voor de Agenda van de Veenkoloniën. Daarnaast kan het LOP als 
inspiratiebron worden benut door overheden en maatschappelijke organisaties voor de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten die bijdragen aan behoud en versterking van de 
landschappelijke kwaliteiten in de regio Oost.  
 
Na de definitieve vaststelling van het LOP door alle partners zullen we het LOP aanbieden aan 
LNV/LASER in verband met eindafrekening en definitieve subsidievaststelling. 
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We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
 

Hoogachtend, 
 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 

, voorzitter. 
 

, secretaris. 


