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Groene 
speerpunten

De samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties roepen Drentse 
bestuurders op samen werk te maken van een mooi en duurzaam Drenthe.  
Dit pamflet bevat onze aanbevelingen voor de komende bestuursperiode voor 
de Provinciale Staten en Waterschappen van Drenthe. 

voor een mooi en duurzaam Drenthe 

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
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Maak werk van de circulaire 
economie 
Vergroening van de economie en schonere 
technologieën bieden volop kansen voor 
bedrijven. Maak innovatie en duurzaamheid 
daarom tot speerpunt van economisch beleid, 
bied innovatieve bedrijven een platform en zet 
goede voorbeelden in de etalage. 
 
•   Stel een Drentse industrie en bedrijven-agenda op die 

gebaseerd is op Energieneutraal en Circulair. Biobased en 
Waterstof als nieuwe grondstof en energiedragers voor 
de toekomst.

•   Steun de bedrijven die hierin voorop lopen. Vertaal 
dit ook in een proactief vestigings-, vergunningen- en 
investeringsbeleid. 

•   Maak een einde aan het fossiele tijdperk! Maak afspraken 
over uitfasering van de top 10 CO2-bronnen waaronder 
de kolengestookte grasdrogerij en de oliewinning 
Schoonebeek.

•   Geef het goede voorbeeld; zorg voor duidelijke 
handreikingen en voor circulair inkopen & aanbesteden 
en check met regelmaat de uitwerking daarvan, opdat 
deze ambitie ook gerealiseerd wordt. 

•   Stimuleer hergebruik van grondstoffen bij nieuw- en 
verbouwprojecten. Breng samen met gemeenten in kaart 
welke bouwstoffen vrijkomen bij sloopprojecten en welke 
vraag naar grondstoffen er is bij (nieuw)bouwprojecten. 
Stimuleer en steun markt initiatieven zoals Drenthe bouwt 
Circulair. 

•   Combineer revitalisering van recreatiebedrijven met 
circulariteit / verduurzaming en de ontwikkeling van 
nieuwe duurzame concepten. 

•   Investeer in de circulaire economie; innovatief, green tech  
en bio-based.

•   Maak meer werk van een Drents Energieakkoord en zet 
besparing daarin op nummer 1.

•   Verbind natuur met water, gezondheid en recreatie. Versterk 
de biodiversiteit en rond het Drentse Natuurnetwerk af.

•   Realiseer een zelfvoorzienend schoon watersysteem en benut 
de unieke kwaliteiten van de Drentse beken.

•   Kies voor kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw en 
een grondgebonden melkveehouderij.

•   Ga voor ruimtelijke ontwikkelingen met kwaliteit en zet 
inbreiding en herstructurering daarbij voorop.

•   Versterk het landschap en het daaraan verbonden erfgoed 
voor de identiteit, recreatieve waarde en de (be)leefbaarheid 
van het platteland.

•  Geef voorrang aan schone en slimme mobiliteit.
•  Ondersteun de energieke samenleving.
•   Stimuleer co-creaties en allianties met maatschappelijke 

partners.

We werken de komende periode 
graag samen met de provincie, 
waterschappen en andere partners 
aan het realiseren van klinkende 
resultaten. Samen verbinden we de 
thema’s natuur, landschap, water, 
energie en recreatie aan de duurzame 
en economische ontwikkeling van 
Drenthe.

Circulaire kansen voor 
Drenthe

De top 10 
voor de komende 
bestuursperiode:
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Een Drents Klimaatakkoord
Via onze energierekening stromen ieder jaar 
honderden miljoenen euro’s onze provincie uit. 
Met energiebesparing en decentrale duurzame 
opwekking kunnen we hier grote winst maken. 
Het maakt ons bovendien minder afhankelijk van 
de fossiele bronnen uit instabiele landen.  
De duurzame energievoorziening moet 
topprioriteit zijn voor het economisch beleid. 
Economie en ecologie hebben baat bij een 
voortvarend klimaatbeleid. 

•   Sluit een Drents klimaatakkoord met bedrijven en 
maatschappelijke organisaties en stel samen een 
actieprogramma op met daarin ieders aandeel.

•   Zet in op maximale besparing bij bedrijven. Ondersteun 
(en beloon!) bedrijven actief om energieneutraal te 
werken en gebruik daarbij ook de mogelijkheden van de 
Wet Milieubeheer. 

•   Ondersteun de ontwikkeling naar een waterstofeconomie.
•   Maak werk van de Regionale Energiestrategie. Vertaal 

hierin samen met mede-overheden, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties de landelijke 
klimaatopgaven naar een door uw provincie te realiseren 
aandeel. 

•   Betrek inwoners vroegtijdig bij de opgave en uitvoering 
van dit beleid. Stimuleer en experimenteer met nieuwe 
vormen van meer zeggenschap en eigenaarschap en 
geef dit binnen duidelijke kaders ook voldoende steun en 
ruimte.

•   Voer een CO2-toets in voor alle provinciale investeringen.
•   Zet een rem op de Drentse gaswinningen en bewaar de 

voorraad voor volgende generaties. 
•   Koop als provincie uitsluitend zelf lokaal opgewekte, 

duurzame energie in. 

Soortenrijk, waardevol  
en kwetsbaar
De natuur maakt Drenthe uniek en aantrekkelijk. 
De provincie heeft als overheid hiervoor de 
eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid 
op zich genomen. Behoud van verscheidenheid 
en biodiversiteit rust op onze gezamenlijke 
schouders. 

De Drentse natuur kent ook een grote economische en 
maatschappelijke waarde. Het landschap en natuur vormen 
de grootste motor voor recreatie en toerisme en dragen bij 
aan gezondheid en een goed vestigingsklimaat. Bovendien 
kunnen met slimme gebiedsprojecten meerdere doelen 
worden gerealiseerd.

Op weg naar een 
klimaatneutraal Drenthe

INVESTEER IN DE GROENE 
MOTOR VAN DRENTHE
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Van het aardgas af 
Investeren in energiebesparing in 
bestaande woningen biedt kansen 
voor werkgelegenheid en zorgt voor 
vermindering van woonlasten. Met 
nieuwe financieringsaanpakken kan deze 
energiesprong ook in Drenthe worden 
gemaakt. 
 
•   Investeer in een concreet besparingsprogramma 

voor bestaande woningen. Zet extra in op de Drentse 
energie-expeditie. Doel: ‘Energieneutraal wonen in 
2040’. www.energieexpeditiedrenthe.nl

•   Zorg ervoor dat álle nieuwbouwprojecten vanaf nu 
aardgasloos zijn. 

•   Maak samen met gemeenten provinciebrede 
ambitieuze afspraken met woningcorporaties en 
huurders over energiebesparingsprogramma’s 
en aantallen Nul-op-de-Meter (NOM)-renovaties 
per jaar. Woonkwaliteit, werkgelegenheid, 
energiebesparing en armoedebestrijding gaan hier 
hand in hand.

•   Rond het Nationale Natuurnetwerk in 2027 af.  
Zorg voor een versnellingsprogramma en 
effectieve gebiedsgerichte programma’s met 
meerwaarde voor alle sectoren.

•   Realiseer de bijbehorende milieu- en 
waterkwaliteit.

•   Zorg voor meer groen/blauwe verbindingen in 
het overige landelijke gebied.

•   Stimuleer de ontwikkeling van natuur-inclusieve 
landbouw.

•   Zorg voor bloem- en soortenrijke bermen en 
slootkanten door de hele provincie.

•   Ondersteun maatschappelijke initiatieven voor 
kwetsbare soorten als bijen, boerenlandvlinders  
en akkervogels met speciale programma’s.

•    Ondersteun structureel beheer en onderhoud 
aan de groene leefomgeving door het groeiende 
actieve bewoners- en vrijwilligersnetwerk.

•   Help de otter en das oversteken met goede 
Faunapassages en uittredeplaatsen en zorg zo 
voor veilig verkeer van alle weggebruikers.

•   Stimuleer en steun het netwerk en de inzet  
van Groene vrijwilligers. 

4
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investeer in een zelfvoorzienend 
en schoon watersysteem
Het klimaat wordt de komende decennia steeds 
grilliger. De droogte en overstromingsgevolgen 
zijn nu al goed merkbaar. Zoet water wordt 
een steeds schaarser goed. Ons Drentse water 
kent nog een te groot aantal milieuvreemde 
stoffen waaronder pesticiden, medicijnenresten 
en microplastics. Tegelijk biedt het Drentse 
watersysteem ook juist grote kansen voor een 
meer zelfvoorzienende schone watervoorziening.

•   Realiseer robuuste beekdalen en klimaatbuffers. Investeer 
verder in nieuwe combinaties van wateropvang, 
veiligheid, recreatie en natuur. Voorbeelden zoals 
gerealiseerd in het Hunzedal en in De Onlanden verdienen 
navolging in de rest van Drenthe. 

•   Drentse zandgronden zijn extra gevoelig voor droogte en 
veel te afhankelijk van wateraanvoer van elders.  
Stel een masterplan op voor een Drentse zoetwaterbuffer. 
Het Drentse plateau als blauwe hart. Landbouw, recreatie 
en natuur zijn gebaat bij een veel fijnmaziger (grond)
waterbeheer.

•   In de komende periode worden belangrijke keuzes voor  
de waterkwaliteit gemaakt (Kaderrichtlijn water).  
Schoon water is van belang voor recreatie, visserij, natuur 
en drinkwatervoorziening. Maak daarom meer werk van 
‘beeldschoon water’.

•   Kies een offensieve aanpak om verdere veenoxidatie en 
daarmee gepaard gaande bodemdaling en CO2-uitstoot 
tegen te gaan.

Benut het blauwe hart 
van Drenthe

Foto:  Eva Flendrie

‘ Schoon water is van 
belang voor recreatie, 
visserij, natuur en 
drinkwatervoorziening. 
Maak daarom meer 
werk van ‘beeldschoon 
water’.’

Foto: Geurt Besselink
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Gesloten kringlopen, 
grondgebonden en natuur-inclusief
De Drentse landbouw is en blijft de grootste 
grondgebruiker. Verdergaande verduurzaming is 
absolute voorwaarde voor behoud van de license 
to produce. 

•   Start een Drents Offensief voor duurzamere landbouw 
en sluit daarbij aan op de landelijke visie van minister 
Schouten.

•   Maak Drenthe tot innovatieve koploper van het 
kringloopboeren; grondgebonden en natuur-inclusief.

•   Omarm het Groenmanifest. Deze gaat uit van een 
gecombineerde ontwikkeling van duurzame landbouw 
en het Drentse Natuurnetwerk. Steun de gezamenlijke 
inzet van de Groenmanifestpartners voor biodiversiteit, 
omgevingskwaliteit en een vitaal platteland.

•   Creëer goede investeringsvoorwaarden en 
landingsplaatsen voor ondernemers die kiezen voor 
biologische landbouw. 

•   Investeer in verbetering van de bodemkwaliteit en benut 
de mogelijkheden van CO2-opslag in de bodem via de weg 
van meer organische stof.

Duurzame, gezonde voedselketens
Voedsel zorgt voor 25% van onze CO2-uitstoot 
in Nederland en de helft van de kinderen van 
1 tot 12 jaar eet niet de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid groente. Aandacht, draagvlak 
en zorg voor een gezond en duurzaam 
voedselbeleid is dus nodig! 

•   Stel een provinciaal actieprogramma op voor gezonde en 
duurzame voeding. Gebruik daarvoor de ingrediënten van 
de Noordelijke voedselagenda.

•   Stimuleer de productie en afzet van duurzame 
streekproducten en korte voedselketens. 

•   Start en steun Drentse pilots en ketens voor meer 
lokaal geteelde eiwitten. Speel daarmee in op de 
sterke potenties en groeimarkt voor producten 
gemaakt van soja, veldbonen e.d. voor een gezonde 
kringloopeconomie.

Maak Drenthe koploper 
duurzame landbouw

‘ Investeer in de 
bodemkwaliteit en 
benut de mogelijkheden 
van CO2 opslag via meer 
organische stof. ’ 

Foto: Eva Flendrie Foto: Roelof Bos
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Het Drentse landschap met zijn erfgoed en rijke 
cultuurhistorie is van onschatbare waarde. 
Het bepaalt onze identiteit, maar is ook één 
van de belangrijkste economische dragers. 
Tegelijk staat het landschap onder grote druk. 
Karakteristieke landschapselementen zoals 
houtwallen verdwijnen. Kale akkers zorgen 
voor landschapspijn. Nieuwe ontwikkeling zoals 
duurzame energie en schaalvergroting in de 
landbouw eisen ook hun plek.

•   Breng de staat van het Drentse landschap in beeld op 
basis van een integrale analyse. Bepaal op basis hiervan 
hoe en waar nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. 
Betrek hierbij ook de inwoners.

•   Koppel hieraan een uitvoeringsprogramma om de 
karakteristieke waarden van het Drentse landschap te 
verbeelden en te behouden.

•   De erfgoedlijnen die door de Provincie Drenthe in 2018 
zijn ontwikkeld, bieden een prachtige kans om het 
culturele erfgoed van Drenthe aantrekkelijk te maken 
voor grote groepen. De Drentse erfgoedorganisaties 
kunnen vanuit hun bezit, netwerk, kennis en ervaring een 
wezenlijke bijdrage leveren om Drenthe hiermee op de 
toeristische kaart te zetten en te houden.

Behoud en ontwikkel de kwaliteit 
van het landschap van Drenthe

Foto: Frans de Vries

De komende tijd krijgt onze provincie te 
maken met grote ruimtelijke opgaven. De 
energietransitie, verduurzaming van landbouw, 
wateropgaven, krimp. De provincie kan deze 
opgaven bij uitstek in goede banen leiden zodat 
zij bijdragen aan het behoud en versterking van 
de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe.

•   Combineer nieuwe economische ontwikkelingen met 
ruimtelijke kwaliteit. Stel vooraf duidelijke voorwaarden 
vanuit landschap en cultuurhistorie bij grotere ruimtelijke 
ontwikkelingen en neem hierin meer de regie.

•   Kies voor zuinig ruimtegebruik, inbreiding en 
herstructurering. Er is op veel plaatsen nog sprake van 
leegstand en verwaarloosde ruimte in het bebouwde 
gebied, dus zorg ervoor dat deze als eerste wordt benut.

Naar het nieuwe energielandschap

•   Bepaal de ruimtelijke opgave en aanpak op basis van 
landelijke afspraken en actieve consultatie van inwoners. 
Leg deze vast in de Regionale Energiestrategie Drenthe 
en een revisie van de Omgevingsvisie.

•   Wees terughoudend met de plaatsing van meer grote 
windturbines. Er is - op basis van een goede aanpak - 
voldoende ruimte voor zonne-energie met meerwaarde 
voor stad en land.

 Hanteer de volgende basisprincipes voor 
zonneparken:
•  Benut eerst de daken in de bebouwde omgeving 

gekoppeld aan de energiegebruikers; vervolgens 
op industrieterreinen, stortplaatsen, verweesde 
ruimte e.d.; als laatste in landelijk gebied, maar dan 
uitsluitend in combinatie met meerwaarde voor 
landschap en andere functies. Meer aanwijzingen 
en tips zijn hiervoor te vinden in De Constructieve 
Zonneladder en het Noordelijke Manifest beide te 
vinden op www.nmfdrenthe.nl

Het uitgangspunt moet zijn dat zonneparken geheel op 
basis van maatschappelijke gedragen ontwikkelprocessen 
moeten worden aangelegd en dus niet gestuurd door 
subsidie, grondposities en eigendomsplanologie.

Voer regie op ruimtelijke
 kwaliteit en identiteit
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‘ Stel vooraf duidelijke 
voorwaarden vanuit landschap 
en cultuurhistorie bij grotere 
ruimtelijke ontwikkelingen en 
neem hierin meer de regie.’

Foto: Eva Flendrie

Burger coöperatie Ansen legt zon op landbouwstal in samenwerking 
met Het Drents Landschap. Dit soort energie-initiatieven verdienen 
brede steun.
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De samenleving en rol van overheden verandert. 
Er is meer behoefte aan visie en regie en tegelijk 
ruimte voor maatschappelijk initiatief. Inwoners 
zoeken elkaar op, vormen netwerken en komen 
met eigen initiatieven; bijvoorbeeld op het 
gebied van de leefomgeving, energievoorziening, 
biodiversiteit of mobiliteit. Dit gaat echter niet 
vanzelf. De provincie kan met de juiste kaders en 
ondersteuningsinzet dit proces faciliteren zodat 
dit soort initiatieven tot volle wasdom komen.

•  Stimuleer en ondersteun lokale burgerinitiatieven.
•   Zorg voor laagdrempelige subsidieregelingen voor 

duurzame maatschappelijke initiatieven.
•   Ondersteun structureel beheer en onderhoud aan 

de groene leefomgeving door het groeiende actieve 
bewoners- en vrijwilligersnetwerk.

Ondersteun de energieke 
samenleving

Onze traditionele infrastructuur loopt vast.  
Nog meer asfalt is een heilloze weg. 
•  Stel niet het bezit maar de vervoersdiensten centraal.
•   Zet in op smart mobiel, nieuwe vervoerdiensten, 

verkeersgeleiding, de fiets en shared services.
•   Steun de uitrol van waterstof als energiedrager voor 

de toekomst.

•   Bevorder het thuiswerken en maak nieuwe en 
milieuvriendelijker stiller vervoer tot één van de 
topattracties van Drenthe.

•  Geef voorrang aan het gezond en veilige fietsverkeer.
•   Bevorder het gebruik van deelauto’s en de overstap naar 

schone mobiliteit.

Kies voor nieuwe mobiliteit

Natuur en landschap, ruimtelijke ordening, 
water, energie en regionale economie behoren 
tot de kerntaken van de provincie. Juist op 
de raakvlakken van deze werkterreinen doen 
zich in Drenthe nieuwe verbindingskansen 
voor. Wij zien hier kansen voor verdergaande 
samenwerking op basis van partnerschap en 
maatschappelijke akkoorden. 

•   Maak werk van co-creatie en allianties met 
maatschappelijke partners.

•   Daag de sectoren uit om met gezamenlijke  
initiatieven te komen.

Verbinden van opgaven en 
cross-overs tussen sectoren
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Vragen
Voor vragen of verdere tips kunt u contact opnemen  
met de Natuur en Milieufederatie Drenthe via  
0592-311150 of mail naar info@nmfdrenthe.nl

Met deze speerpunten geven wij onze visie op de 
gewenste koers voor Drenthe. De thema’s vormen 
de leidraad voor onze gezamenlijke inzet voor 
de komende periode. Zij dienen als houvast en 
inspiratiebron maar zijn natuurlijk niet in beton 
gegoten. 

Er liggen grote opgaven voor die we met daadkracht moeten 
aanpakken. Samen aan de slag voor een mooie toekomst voor 
de prachtige provincie Drenthe!

Samen  
aan 
de slag


