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Inleiding 
 
 
De stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe is in 1971 opgericht als het provinciale samenwerkings-
verband van natuur- en milieuorganisaties in Drenthe.  
Onze hoofddoelstellingen zijn bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, 
verbetering van de milieukwaliteit en bevordering van duurzame ontwikkeling in de provincie Drenthe. 
 
Hieraan wordt door middel van jaarlijkse werkplannen uitvoering gegeven. Het werkplan van de 
Natuur en Milieufederatie Drenthe is, rekening houdend met de provinciale subsidiesystematiek, 
vertaald in een activiteitenplan en productbegroting. Deze begroting vormt de basis voor de 
boekjaarsubsidie van de provincie Drenthe.  
 
Dit verslag bevat de inhoudelijke en financiële verantwoording voor de boekjaarsubsidie 2018. 
Het vormt ook de basis voor ons uiteindelijke jaarverslag en jaarrekening 2018.  
Voor verschillende projecten worden daarnaast nog afzonderlijke verslagen opgesteld die dienen ter 
verantwoording naar verschillende subsidiegevers.  
 
 

Leeswijzer 
 
In dit verslag beschrijven we in de hoofdstukken 2 tot en met 7 de uitgevoerde activiteiten en 
resultaten. Deze zijn geclusterd aan de hand van vijf inhoudelijke werkvelden waarop wij als 
organisatie opereren en de rode draad die daar doorheen loopt de Duurzaamheidsnetwerken en 
communicatie. 
Hoofdstuk 8 bevat het overzicht van de uren en kosten en de verantwoording van de inzet van de 
boekjaarsubsidie. 
De sub-nummering van de hoofdstukken 2 tot en met 7 stemt overeen met de ons activiteitenplan en 
productbegroting 2019, de voortgangsrapportage en de tabel in hoofdstuk 8. 
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1. Introductie, hoofdlijnen en highlights 
 
 
In 2018 hebben we een breed scala aan activiteiten kunnen uitvoeren waarmee we op de diverse 
werkvelden goede resultaten hebben gehaald. Met dank aan de steun van een breed scala van 
fondsen hebben we ruim € 1.015.000 in de verduurzaming van Drenthe kunnen investeren. Dat is qua 
omvang vergelijkbaar met het voorgaande jaar. 
 
In het werkveld Energieneutraal Drenthe hebben we dit jaar relatief meer kunnen investeren dan 
begroot en in de andere werkvelden minder. Dit hangt samen met de (terecht) grote aandacht voor het  
onderwerp en de mogelijkheden voor financiering van ons werk. 
 
In de volgende hoofdstukken geven we per hoofdthema een uitgebreid verslag van onze activiteiten 
en projecten en de daarmee behaalde resultaten. In het onderstaande overzicht hebben we de 
highlights per thema samengevat. 
 
 

Energieneutraal Drenthe 
 

Steun voor de lokale energie-beweging 

 34 lokale energie-initiatieven met raad en daad ondersteund. 

- 18 nieuwe lokale initiatieven geholpen 
- 10 provinciale startvouchers toegekend 
- 2 coöperatieve zonneparken gestart 
- 6  dorp- en wijkaanpakken op weg naar energieneutraal 
- 9 energie-coaches ingezet samen met lokale energie coöperaties.  

 
Energiebesparing in eigen huis 

 2.000 nieuwe contacten en 2.500 huiseigenaren op weg geholpen via Drents Energieloket 

 3.000 huiseigenaren bezoeken bespaarmarkten en loket op locatie 
- 10 bijeenkomsten in samenwerking met 12 gemeenten en bedrijven 
- 100.000 Drenten bereikt via sociale media 
- 38.000 woningeigenaren bereikt met een persoonlijke brief. 

 
Sport Duurzaam 

 De tweejarige inzet samen met Sport Drenthe heeft eind 2018 geleid tot: 
- 97 energiescans voor en i.s.m. sportverenigingen 
- 64 ondersteuningstrajecten 
- 12 voorlichtingsbijeenkomsten voor Drentse gemeenten en 11 presentaties 
- 23 aanvragen voor energiesubsidiemaatregelen 

- 1,35 miljoen euro aan duurzame investeringen. 
 
 
Voedzaam Drenthe 

 
Voedselnetwerk 

 7 netwerkbijeenkomsten over duurzamer voedsel 

 17 voedselinitiatieven ondersteund 

 Beloningsregeling voor duurzame melkveehouders van start 

 5 kennissessies voor 40 startende voedselbos-initiatieven. 
 

Duurzame melkveehouderij 

 46 melkveehouders nemen duurzaamheidstappen, 200 volgers in aantocht 

 Voedselagenda Noord Nederland gepresenteerd 

 Duurzaamheidsinbreng in Agronetwerk Noord Nederland. 
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Circulair Drenthe 
 
 3 gangmakersessies voor circulaire ondernemers 

 12 bedrijven ondersteund met eerst stappen 

 50 organisaties bij elkaar gebracht met het Event Circulair Bouwen Drenthe 

 Eerste vega-ballen met Drentse veldbonen via Distrivers op de markt. 
 
 

Mooi Drenthe 
 
 22 adviestrajecten voor Drentse kwaliteiten in 30 ruimtelijke plannen 

 4 gemeenten geadviseerd bij gemeentelijke kaders voor zonneparken 

 Co-creatie beleidskader Assen met voorbeeldfunctie 

 Natuur- en landschapsmaatregelen bij twee grote zonneparken 

 Energie- en klimaatvisie Nationaal Beek en Esdorpenlandschap Drentse Aa 

 3 Kennisbijeenkomsten, noordelijk manifest en landelijke zonneladder voor inpassing zonne-
energie 

 24 activiteiten Nacht van de Nacht met 1.750 bezoekers 

 Reclamemakers doven nachtelijke verlichting. 
  

 
Natuurlijk Drenthe 
 
 1.000 hectare voor natuurnetwerk begrensd 

 18 organisaties werken samen om Drenthe weer te laten zoemen 

 4 ambassadeurs voor kwetsbare soorten benoemd 

 3 werkplaatsen 

 Symposium zet ecologische effecten bestrijdingsmiddelen op de agenda 

 Vijf gemeenten werken aan gifvrije sportvelden. 

 
 
Drentse duurzaamheidsnetwerken 
 
 Deelnemer / adviseur en co-producent in 59 multistakeholder netwerken 

 Trekker/aanjager van 18 samenwerkingsverbanden 

 In verbinding met 161 lokale duurzaamheidsinitiatieven 

 Samenwerkingsprojecten met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties   

 Website met natuur- en milieunieuws (55.600 bezoekers) 

 11 Nieuwsbrieven Ziezo (2.272 abonnees) 

 26 groene agenda’s (910 abonnees) 

 207 nieuwsberichten (via persberichten/sociale media) 

 329 Supporters van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 
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2. Energieneutraal Drenthe 
 
 

2.4. Kernactiviteiten  
 
Onze kernactiviteiten bestaan uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en bedrijven 
en de algemene ondersteuning van maatschappelijke energie-initiatieven. Daarbij leggen we de 
komende jaren veel accent op het versterken en verbinden van de energienetwerken en onderlinge 
samenwerking en uitwisseling. We ontwikkelen binnen de kernactiviteiten ook nieuwe projecten 
waarmee we innovaties voor verduurzaming van de energieopwekking stimuleren en initiëren.  
 

 
Activiteiten en resultaten  
 
Beleidsadvisering en belangenbehartiging Energieneutraal Drenthe en deelname netwerken 
 
Klimaatakkoord   
De Natuur en Milieufederaties zijn dit jaar intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen rond het 
Klimaatakkoord. In het bijzonder hebben we bijdragen geleverd aan de tafels elektriciteit en gebouwde 
omgeving. Voor zowel de elektriciteitstafel als de gebouwde omgeving hebben wij gewerkt aan 
voldoende voortvarende aanpak en een goede borging van bewonersparticipatie binnen het nieuwe 
Klimaatakkoord. We hebben dit vooral gedaan binnen en met onze landelijke samenwerking. Signalen 
uit de regio en vanuit de coöperatieve beweging hebben we op deze wijze kunnen inbrengen in de 
onderhandelingen.  
Het eindresultaat in de vorm van het hoofdlijnenakkoord hebben de natuur- en milieuorganisaties eind 
december als geheel niet kunnen ondersteunen. We zijn echter wel tevreden over de bereikte 
resultaten op de deeltafels elektriciteit en gebouwde omgeving, mede omdat in de aanpak de 
participatie en lokale betrokkenheid in belangrijke mate is geborgd. 
Mede als uitvloeisel van het akkoord zijn we in het najaar gaan deelnemen aan de opstelling van een 
Regionale Energie Strategie (RES) in Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe 
vertegenwoordigd hierin de natuur en landschapsorganisaties aan de bestuurlijke tafel en levert 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de RES. 
 
Advisering gemeenten 
Een aantal gemeenten heeft ons gevraagd te adviseren over klimaat- en energiebeleid. We merken  
- volkomen terecht en noodzakelijk - een toenemende aandacht bij gemeenten voor dit thema en 
geven waar mogelijk aan deze verzoeken graag gehoor, onder ander door het voeren van 
adviesgesprekken.  
Samen met de lokale energiecoöperatie is in Assen een voorstel ingediend over een nieuwe aanpak 
rondom energie adviezen. Ook hebben wij de gemeente Assen geadviseerd over het nieuwe 
beleidskader Mobiliteit.  
 
Beleidskadertraject opwekking duurzame energie Assen. 

De gemeente Assen heeft in 2018 haar beleidskader rond grootschalige ontwikkeling van duurzame 
energie vormgegeven. Dat deed zij in een proces samen met bewoners, de energiecoöperatie 
Duurzaam Assen en de Natuur en Milieufederatie. In zes werksessies is samen met bewoners en ons 
gekeken naar mogelijke locaties en de voorwaarden waaronder zonneparken kunnen worden 
ontwikkeld. Ook is in een aanpalend proces waar wij ook nauw bij zijn betrokken, de opgave voor 
Assen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een beleidsvisie waarin 10 verschillende locaties worden 
aangewezen voor een totale opwek capaciteit van 100 MW en waarin verdere ontwikkeling van zon 
afhankelijk worden gemaakt van ontwikkelingen op besparingsvlak. Ook zijn in de beleidsvisie diverse 
mechanismen ingebouwd waardoor omwonenden van begin af mee kunnen spreken en denken over 
ontwerp en participatie. De Natuur en Milieufederatie heeft in dit traject de bewoners ondersteund met 
kennis over participatiemogelijkheden, inspraak en landschappelijke inpassing en heeft de gemeente 
geadviseerd omtrent de borging van inspraak. 
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Landelijke samenwerking Energie 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe speelde in 2018 binnen het landelijke netwerk rond de 
energieke samenleving een speciale rol. Als projectleider van het Expertteam energieservicepunten 
dragen we zorg voor kennisuitwisseling tussen de Natuur en Milieufederaties onderling en landelijke 
partijen als het Klimaatbureau en Energie Samen. We organiseren kennissessies en nemen deel aan 
het landelijke Ondersteunersoverleg van HIER Opgewekt. 
We maken deel uit van het regio-overleg voor ondersteuners van het Klimaatbureau en leveren input 
in een aantal landelijke projecten rond bijvoorbeeld aardgasloze wijken/dorpen en de ontwikkeling van 
een landelijk ‘informatiehuis’ voor lokale initiatieven. We hebben hiertoe onder andere bijgedragen 
door 2 workshops te verzorgen op het Hier Opgewekt evenement in november 2018 in Bussum, onder 
andere over het noordelijke manifest rond grootschalige zonneparken in Noord-Nederland. 
De vuistregels uit dit noordelijke manifest hebben we in landelijk verband vertaald naar de 
Constructieve Zonneladder van de Natuur en Milieufederaties. Deze zonneladder is ook ingebracht in 
de onderhandelingstafel Energie van het klimaatakkoord. 
 
 
Deelname netwerken en projectontwikkeling  
 
Netwerk Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe 
De Natuur en Milieufederatie maakt actief deel uit van het team van de Expeditie Energieneutraal 
Wonen in Drenthe. De Natuur en Milieufederatie fungeert als trekker van het versnellingsteam 
Collectieven en speelt binnen het expeditieteam een rol als aanjager en initiator. In veel netwerken en 
activiteiten rondom de expeditie is de Natuur en Milieufederatie actief. We hebben in 2018 onder 
andere deelgenomen aan de samenwerkingsstructuur, meegewerkt aan de programma-aanpak en 
projectontwikkeling en bijdragen geleverd aan de netwerkbijeenkomsten van de expeditie (o.a. door 
het organiseren van workshops).  
 
Projectontwikkeling Masterclasses Regionale Energie Strategie 
De Regionale Energie Strategie is een belangrijk instrument voor de regionale energietransitie. Het is 
bij de gesprekstafels van belang dat de uitgangspunten waarop deze RES wordt gebaseerd, door de 
deelnemers gedragen en gekend worden en dat de deelnemers eenzelfde kennisbasis hebben. Om 
die reden is de Natuur en Milieufederatie gevraagd om samen met provincie Drenthe een Masterclass 
programma te ontwikkelen voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten en waterschappen. In 
deze Masterclasses wordt de energie opgave van Drenthe besproken, de technieken en de ruimtelijke 
consequenties. De Masterclasses worden gehouden vanaf februari 2019.  
 
Projectontwikkeling Energietuinen 
De grote hoeveelheden aanvragen voor grote zonneparken in Nederland leidt tot zorg. We zien vaak 
dat zonneparken op een slechte manier worden ingepast in het landschap zonder oog te hebben voor 
de geschiedenis van dat landschap, recreatie en biodiversiteit. Vanuit voorbeelden elders weten we 
dat dat ook anders kan. Het is mogelijk een aantrekkelijk landschap te creëren waarin parkachtige en 
kunstzinnige ontwerpen worden gecombineerd met het opwekken van duurzame zonne-energie. Om 
dat te promoten heeft de Natuur en Milieufederatie meegewerkt aan een nieuw landelijk project; de 
Energietuinen. Deze energietuinen leveren energie maar kennen een even groot belang toe aan 
landschap en natuur. Bij bijvoorbeeld Assen zien we een aantal mogelijkheden om dergelijke 
ontwerpen vorm te geven. We werken daar samen met de gemeente Assen en de Energiecoöperatie 
Duurzaam Assen. In het landelijk project hopen we dan ook een Drents voorbeeld te kunnen gaan 
uitbouwen. Het project Energietuinen is ingediend bij de Stichting DOEN en we hopen bij goedkeuring 
aan de slag te kunnen met een vernieuwend ontwerp voor een zonnepark bij Assen.  
 

 
Producten 
 

 Deelname/bijdragen aan beleidskader zon in Assen;  

 Bijdragen aan en advisering over provinciaal energiebeleid;  

 Advisering beleid / vergunningen (Tynaarlo, Coevorden, Assen); 

 Actieve deelname aan netwerk en bijdragen aan programma-ontwikkeling Expeditie 
Energieneutraal Wonen in Drenthe; 

 Deelname Bestuurlijk regieteam RES (start najaar); 

 Bijdrage Klimaatakkoord tafel Energie via ondersteuning landelijke onderhandelaars; 
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 Advisering gemeentelijk energiebeleid (gemeenten Borger-Odoorn, Assen en Midden-Drenthe); 

 Ontwikkeling project Masterclasses RES; 

 Inbreng projectontwikkeling Energietuinen; 

 Bijdragen aan twee workshops landelijk evenement; 

 Bijdragen aan de uitgave Constructieve Zonneladder van De Natuur en Milieufederaties. 
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2.5. Projecten Energieneutraal Drenthe 
 
 

2.5.1. Ondersteuning energie-initiatieven / vervolg Servicepunt   
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt de burgerinitiatieven voor duurzame energie door 
het leveren van kennis, ondersteuning en netwerken. Hierbij werken we nauw samen met de Drentse 
Energieorganisatie, de provincie Drenthe en ondersteunende organisaties, zoals Buurkracht, Stichting 
Samen Energie Neutraal (SEN) en de Drentse Koepel Energie-Initiatieven (KEI).  

 
Activiteiten en resultaten  
 
Ondersteuning duurzame energie-initiatieven/servicepunt 
Via ons Servicepunt leveren we professionele, vraaggerichte ondersteuning voor startende en actieve 
lokale energie-initiatieven van inwoners en verenigingen. Sinds 2017 leveren wij die ondersteuning in 
nauwe samenwerking met de partijen van de Energiewerkplaats Drenthe.  
In 2018 hebben wij in totaal ondersteuning geboden aan 34 startende en bestaande energie 
initiatieven. 
Een aantal van deze initiatieven hebben wij ondersteund door het schrijven van een plan van aanpak, 
anderen door adviesgesprekken of door deel te nemen aan bewonersavonden. Mede dankzij onze 
ondersteuning zijn 18 startende initiatieven verder gebracht, bijvoorbeeld de werkgroep van 
Dorpsbelangen in Valthe, de werkgroep rond de Groene Kerk in Rolde en de werkgroep en coöperatie 
rond Energieneutraal Dalen. 
Daarnaast speelt de Natuur en Milieufederatie Drenthe ook een grote rol binnen het veld als 
vraagbaak voor al langer bestaande initiatieven. In 2018 hebben we onder andere ondersteuning 
verleend aan de energiecoöperaties van Assen, Ansen en Nijeveen. Ook bestaande andere 
initiatieven zoals Ruinen en de Fledders maakten van deze vraagbaakrol gebruik. Voor de laatste 
hebben we bijvoorbeeld een nieuw plan geschreven voor advisering aan particuliere woningbezitters 
in de wijk.  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is ook betrokken bij de advisering rondom de subsidie voor 
energie-initiatieven. Zo hebben wij een aantal initiatieven geholpen bij het schrijven van een goede 
subsidieaanvraag, zoals bijvoorbeeld VvE’s in Vledder en Hoogeveen en de energiecoöperatie 
Westerveld. 

 
Energiewerkplaats Drenthe 
Wij investeren daarnaast in een brede samenwerking van ondersteuners om de lokale duurzame 
initiatieven verder op weg te helpen. Om die reden hebben we in 2017 de Energiewerkplaats Drenthe 
opgericht. Het samenwerkingsverband van vijf ondersteunende partijen zorgt voor gezamenlijke 
afstemming van ondersteuning van energie initiatieven. Samen dragen we zorg voor 
professionalisering en advisering van lokale initiatieven.  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vervult binnen deze samenwerking het trekkerschap en het 
secretariaat. In het afgelopen jaar zijn de partijen daardoor nauwer gaan samenwerken bij het 
begeleiden van initiatieven. Het samenwerken loont vooral bij energie coöperaties met bredere 
ambities. Daar hebben we gezorgd voor een juiste inzet van middelen en specialisten op de daartoe 
meest geijkte momenten: Natuur en Milieufederatie Drenthe bij de opstart, Buurkracht bij de besparing 
en communicatie, KEI bij coöperatieve opwek en SEN bij het leveren van systeemkennis. Op deze 
wijze hebben we als Energiewerkplaats samengewerkt in Emmerhout, Parc-Sandur, Assen (Houtlaan 
e.o.), Nijeveen en Ruinerwold. 
Door samen te werken binnen de Energiewerkplaats zorgen we daarbij ook voor een gezamenlijk 
aanspreekpunt voor initiatieven, overheden en andere NGO’s zoals Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen Drenthe.   
 
Aanjager Wijkinitiatieven 
Met een groeiend aantal energie-initiatieven in de regio is er behoefte aan uitbreiding van de 
capaciteit voor begeleiding van deze initiatieven. Hierop hebben wij dankzij steun van het 
energiebedrijf Enpuls buurkracht extra inzet kunnen plegen via een aanjager/begeleider lokale 
energie-initiatieven. Deze is in februari 2018 gestart. De aanjager heeft gezorgd voor een flinke impuls 
in het ondersteuningswerk, wat zich o.a. uit in een groter aantal actieve en ondersteunde groepen. 
Ook heeft de aanjager een bijdrage geleverd aan regionale activiteiten van de landelijke buurkracht 
campagne in september 2018. 
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Een aantal initiatiefgroepen zijn bezig gegaan als zogenaamde buurkracht buurtteams, vooral gericht 
op de collectieve inkoop van de snel renderende maatregelen aan de woning, zoals zonnepanelen en 
isolatie. Andere groepen verkennen verregaandere trajecten voor collectieve opwek en/of de wijk of 
het dorp richting energieneutraal. Ook zijn er enkele VvE’s gaan onderzoeken wat voor hun de 
mogelijkheden zijn.  
 
Verder is de aanjager in gesprek gegaan met provincie, gemeenten, en een scala aan andere 
partners zoals BouwendNL, Uneto-VNI en woningbouwverenigingen over samenwerking bij integrale 
wijkaanpakken in het kader van de landelijke ambities om van het aardgas af te gaan. De aanjager 
heeft twee bijeenkomsten geleid (met ca. 25 deelnemers) die in het teken stonden van kennisdeling 
over wijkaanpakken en het leggen van een basis van gezamenlijke waarden en uitgangspunten. De 
wijkaanpak zoals opgesteld door de Energiewerkplaats Drenthe is hierbij als mogelijkheid ingebracht. 
We hopen met deze partners in 2019 pilots op te kunnen zetten die leiden tot nog meer actieve 
buurten. De financiële steun van Enpuls loopt eind 2018 af. We zullen met de partners nagaan hoe we 
dit in 2019 kunnen vervolgen en/of op andere manieren gaan opvangen.  
 
Ondersteuning Collectieve opwek 
Ook in 2018 hebben we nieuwe en net gestarte postcoderoos-initiatieven samen met de provincie 
ondersteund via het beschikbaar stellen van provinciale vouchers t.b.v. kennis en opstartkosten.  
Dit betrof o.a. groepen in Ruinen, Oranjepoort, Nijeveen, Dalen en Hooghalen. 
Ondanks de maatschappelijke onzekerheid over doorgang van de postcoderoosregeling is er een 
aantal initiatieven verder gegaan met de oprichting van postcoderoos coöperaties, dan wel de 
noodzakelijke voorbereidingen daarvoor. Tien initiatieven hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de 
vouchers. Daarmee zijn externe specialisten ingeschakeld om bijvoorbeeld exploitatieberekeningen te 
maken. Ook heeft een aantal initiatieven met behulp van de vouchers notariskosten en 
communicatiekosten betaald. 
De Community of Practice rondom collectieve opwek van zonne-energie is vanwege de grote 
onzekerheden rond de Postcoderoos nog niet gestart in 2018.  
 
In Noord-Nederlands verband zijn we actief betrokken geweest bij de verkenning van de mogelijkheid 
om samen met diverse stakeholders een provinciale of noordelijke coöperatieve 
ontwikkelmaatschappij op te richten. Deze coöperatieve ontwikkelmaatschappij maakt het lokale 
coöperaties mogelijk de 50% eigendom op zich te nemen bij nieuwe duurzame energie projecten 
(zoals in het Klimaatakkoord is opgenomen). Hiervoor zijn diverse verkennende gesprekken en 
bijeenkomsten geweest met commerciële partijen en de coöperatieve beweging.  
Deze noordelijke ontwikkelaar is vervolgens in noordelijk verband opgericht en allereerst gestart in 
Groningen. Eind 2018 is bekend geworden dat deze coöperatieve ontwikkelaar ook een belangrijke rol 
gaat krijgen bij de exploitatie van het te ontwikkelen zonne-park bij Assen-Zuid. 
 
Omdat de grootschalige inzet van warmtepompen in dorpen tot grote vragen leidt hebben wij i.s.m. 
SEN een plan neergelegd voor het vormen van een ontwikkelteam warmtepompen. Dit ontwikkelteam 
is in september 2018 gestart en onderzoekt de knelpunten bij grootschalige toepassing van individuele 
warmtepompen.  
 
Servicepunt Lokale Energie Emmen 
De gemeente Emmen heeft vooruitstrevende ambities op energiegebied. De gemeente heeft zich o.a. 
ten doel gesteld klimaatneutraal te worden. De gemeente streeft naast energiebesparing ook naar een 
meer decentrale energievoorziening, waarbij de economische waarden meer ten goede komen aan de 
lokale gemeenschap (Civic Energy). Voor de realisering van de bovenstaande ambities hebben we 
samen met de gemeente Emmen in 2017 het Servicepunt Lokale Energie Emmen geïnitieerd. Deze 
vormt een professionele basis voor de lokale energiecoöperaties en projecten die in Emmen worden 
gerealiseerd (zonneakkers, postcoderoos-initiatieven e.d.). Dit jaar hebben we daarvoor opgerichte 
werkgroepen verder begeleid en is er een coöperatie opgericht: Nieuw Oranjepoort. Deze coöperatie 
heeft een belangrijk aandeel in het gelijknamige zonnepark waarvan in 2018 de bouw is gestart. 
Verder hebben we een workshop gegeven voor de gemeente Emmen. Een belangrijke functie van een 
Emmens servicepunt is de eerste-lijnsopvang en doorverwijzing naar de juiste kennisleveranciers en 
optreden als procesbewaker bij vraag en antwoord. We zullen in 2019 met de gemeente nagaan hoe 
hieraan verder een vervolg zal worden gegeven. 
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Producten 
 

 18 nieuwe groepen zijn geholpen met opstart (door gesprekken, deelname aan projectgroep 
avonden of presentaties bewonersavonden): Wijster, Anloo, Valthe, Valthermond, Pesse, Dalen 
(PCR en werkgroep Duurzaam), Aquarius Hoogeveen, Wapserveen, Zweeloo, Westerbork, De 
Wijk, Dwingeloo, Rolde (groene kerk), Vledder (de Schure), Bunne/Winde, Emmen (Parc Sandur), 
Havelte en Erica; 

 16 bestaande groepen zijn geholpen met vraaggerichte ondersteuning (advies, bemiddeling, 
deelname projectgroep, kennisuitwisseling etc.): Nijeveen, Westerveld, Noordseveld, EC 
Duurzaam Assen, Ansen, Hooghalen, Bovensmilde, Emmen (Nieuw Oranjepoort), Vries 
(Fledders), Gees, Ruinen, Oranjepoort, Ruinerwold, Hollandscheveld en Koekangerveld;  

 Ondersteuning en samenwerking gemeenten bij wijkaanpakken en ondersteuning energieke 
groepen, Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Coevorden, De Wolden-Hoogeveen;  

 Organisatie i.s.m. DIT promo-film Energiewerkplaats Drenthe / Nijeveen; 

 Plan van aanpak Ontwikkelteam Warmtepompen; 

 Organisatie en vervolg aan werksessies wijkaanpakken t.b.v. Expeditie Energieneutraal Wonen; 

 Workshop gemeente Emmen; 

 Organisatie Samenwerking Energiewerkplaats (o.a. 10 bijeenkomsten). 
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2.5.2. Op weg naar een energieneutrale regio / werk maken van de RES 
 
 

Activiteiten en resultaten 2018 
 
In het project ‘Op weg naar een energieneutrale toekomst’ voorzagen we dit jaar dat we in drie regio’s 
samen met bewonersgroepen en samenwerkingsallianties aan de slag zouden gaan met het 
energieneutraal maken van hun eigen woonomgeving. 
In het tweede deel van het jaar werd duidelijk dat er voor Drenthe een Regionale Energiestrategie 
(RES) moet komen, voortgekomen uit de onderhandelingen aan de verschillende klimaattafels. De 
regionale energiestrategie heeft betrekking op de gebouwde omgeving en de opwek van 
hernieuwbare elektriciteit. Bovendien staat ook bij de RES participatie voorop.   
 
 
Begeleiden energiewijken 
 
Wijk van de Toekomst -  Proeftuin Gieten 
De belangrijkste doelstelling van Wijk van de Toekomst is het stimuleren en versnellen van 
energieneutraal wonen en duurzame renovatie van wijken en dorpen op basis van een 
participatieaanpak. Daarbij is gekozen voor een koppeling aan andere opgaven op wijkniveau waar 
we in Drenthe voor staan. In het geval van Gieten betreft dit het thema zorg. De Natuur en 
Milieufederatie Drenthe neemt als partner deel in het project. Woningcorporatie De Volmacht is trekker 
en penvoerder.  
De proeftuin is door ons in 2016 ontwikkeld als samenwerkingsproject vanuit ‘de Veensprong’ en is in 
2017 gestart met bewoner enquêtes, voorlichtingsbijeenkomsten en de inventarisatie van 
energiesituatie en woonwensen voor de toekomst. 
Om gestructureerd met de wijk aan de slag te kunnen is de wijk opgedeeld in 4 deelgebieden. In 2018 
is per deelgebied in nauw overleg met de bewoners verdere invulling gegeven aan de energieaanpak 
voor de wijk en is door bureau KAW de vernieuwings- en renovatie aanpak voor de woningen 
uitgewerkt. Hierin is rekening gehouden met de toekomstige woonwensen en flexibel gebruik (langer 
zelfstandig thuis wonen). Wij hebben samen met de partners ons ingezet voor het stimuleren van 
betrokkenheid van particuliere wooneigenaren in de gebieden waar sprake is van een gemengde 
voorraad (koop-huur). Hiervoor hebben we een aantal deelsessies georganiseerd met en voor 
bewoners, bewonersvoorlichting gegeven via huis aan huis folder, een loket op locatie en het 
aanbieden van huiskamergesprekken. De belangstelling van de eigenaren voor betrokkenheid en 
zeggenschap in de planontwikkeling bleek echter gering. Dit hangt mogelijk samen met de hoge 
tevredenheid in de wijk en de wat hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners. 
Binnen het samenwerkingsverband is - met Europese fondsen - ook een voorbeeldwoning in de wijk 
gerealiseerd. Deze is vooruitlopend op de wijkaanpak dit jaar gerealiseerd en feestelijk geopend. 
Bewoners konden hier de mogelijke energiemaatregelen en allerlei faciliteiten zien die het langer thuis 
wonen mogelijk maken. De opening en open dag bleek een schot in de roos. Zo’n 160 mensen 
bezochten de woningen en de reacties en respons waren zeer goed. 
Op basis van de in 2018 gemaakte stappen zal de energie- en woningaanpak vanaf 2019 zijn beslag 
krijgen. De huurwoningen zullen via nieuwbouw of renovatie allen energieneutraal of zeer 
energiezuinig worden gemaakt en ook voor langer thuis wonen worden voorbereid. Daarbij zal de 
markt uitgedaagd worden om voor de aanpak van de wijk en woningen concepten te ontwikkelen die 
in de wijkvernieuwing kunnen worden toegepast. In het proces zullen we ook de particuliere voorraad 
blijven betrekken omdat zij mogelijk mee kunnen liften met de aanpak van de woningen in hun wijk. 
De voorbeeldwoning zal nog circa een half jaar beschikbaar blijven voor voorlichtingsactiviteiten. 
Verder wordt nagegaan of er een wijkgebouw gerealiseerd kan worden die deze functie voor langere 
duur en voor de regio kan huisvesten. Ook voor de zorg en welzijnsaspecten is een apart 
activiteitenspoor ontwikkeld. 
 
Emmerhout Energieneutraal 2027 
In 2017 is in de gemeente Emmen gestart met de wijkaanpak Emmerhout Energieneutraal 2027. Door 
onze inbreng in de beginfase is maximale bewonersparticipatie als uitgangspunt voor het meerjarige 
proces gekozen. Middels het organiseren van bewonersbijeenkomsten en het inbrengen van een 
concept-actieprogramma, in samenwerking met Buurkracht en Stichting SEN, droegen we in 2018 bij 
aan het verbreden van het draagvlak onder bewoners en het concretiseren van de mogelijke 
activiteiten in de wijk. Dit heeft mede geresulteerd in drie actieve en goed bezette werkgroepen 
(besparen, opwekken en communicatie) die verschillende activiteiten ontplooiden gericht op 
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informeren en bredere bewustwording van wijkbewoners. Voorbeelden zijn de organisatie van een 
energiemarkt in het winkelcentrum, een vaste pagina over het project in het blad ‘Wijkberichten’ (6x 
per jaar verspreid in de hele wijk) en het opzetten van een digitaal communicatieplatform.  
Doordat de wijk het project met lichte ondersteuning van de gemeente zelf verder oppakte en vormgaf, 
hebben we er in overleg met de bewonersgroep vlak voor de zomer van 2018 voor gekozen om meer 
op de achtergrond beschikbaar te blijven voor ondersteuning. Dit werd mede ingegeven door het feit 
dat vanuit de gemeente Emmen beperkte invulling werd gegeven aan het project. Zo heeft het ‘brede 
overleg’ met direct betrokken stakeholders (zoals de woningbouwcorporaties, Enexis, verschillende 
gemeentelijke afdelingen en de bewonersgroepen) slechts één keer plaatsgevonden. Eind 2018 is de 
draad door de gemeente weer opgepakt en op basis daarvan voorzien we in 2019 een beperkte 
vervolginzet in samenwerking met de partners van de Energiewerkplaats. 
 
De Wouden en Het Sticht asbestvrij en energieneutraal 
Sinds begin 2016 ondersteunen we het bewonersinitiatief uit de Asser wijken ‘De Wouden’ en ‘Het 
Sticht’ (sinds eind 2017) bij het realiseren van de eigen ambitie om de wettelijk noodzakelijke 
vervanging van het asbestdak te combineren met het verduurzamen en levensloopbestendiger maken 
van de woningen. Vanwege het feit dat de woningen in de wijk geschakeld zijn met een overlappend 
dak is het noodzakelijk om de sanering en vervanging collectief aan te pakken. Met onze 
ondersteuning is een bedrijf gevonden dat het project zou kunnen oppakken tegen een ‘haalbare’ prijs 
en met beperkte, doch effectieve energiemaatregelen. Echter, het lastigste vraagstuk in dit proces 
betreft de financiering van de sanering en vervanging in combinatie met verduurzamingsmaatregelen. 
Samen met provincie en gemeente is lang gezocht naar mogelijke oplossingen, waardoor ook 
bewoners met onvoldoende financiële middelen kunnen participeren. Begin 2018 was er nog geen 
zicht op een dergelijke regeling. Gezien de complexiteit en de beperkte rol die de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe kan spelen bij de oplossing van het financieringsvraagstuk, is in overleg met 
de gemeente Assen besloten het project over te dragen. Op dat moment waren de eerste 
asbestdaken van de blokken met woningeigenaren met voldoende financiële middelen al wel 
vervangen, helaas zonder verdergaande energiemaatregelen zoals extra isolatie en/of plaatsing van 
zonnepanelen.  
 
Regionale Energiestrategie Drenthe 
 
De eerste ronde van besprekingen en onderhandelingen aan de klimaattafels leidde op 10 juli tot de 
aanbieding van het ‘Voorstel voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord’. Een belangrijk onderdeel 
van dit voorstel betreft de ontwikkeling van Regionale Energie Strategieën (RES) voor dertig regio’s in 
Nederland. Drenthe is aangewezen als één van de regio’s waarvoor de gezamenlijke overheden de 
opdracht hebben een (gedragen) RES te gaan maken. 
 
In de RES wordt de regionale uitwerking, specificatie en vertaling van de nationale afspraken uit het 
Klimaatakkoord vastgelegd. De focus is de ruimtelijke inpassing van vraag en aanbod van energie en 
dan met name de regionale warmtevoorziening, energie- infrastructuur, opslag en de opgave voor 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking. Bij het opstellen van de RES is de inbreng van maatschap-
pelijke partners essentieel  Gezien het belang van de RES Drenthe hebben we direct na de zomer van 
2018 verschillende activiteiten ondernomen. 
 
Drentse energietafel en Werktafel RES 
Om te komen tot een Regionale Energiestrategie voor Drenthe is op voorstel van de provincie eind 
2018 een samenwerkingsorganisatie tot stand gekomen. 
Aangezien het binnen de RES ook gaat over de ruimtelijke inpassing van installaties voor 
hernieuwbare energie (zon/wind) in Drenthe, is het belang ook voor de natuurbeschermings-
organisaties groot. Met deze organisaties hebben we het belang besproken en afspraken gemaakt 
over de wijze waarop we onze gezamenlijke inbreng willen gaan leveren. De Natuur en Milieufederatie 
Drenthe zorgt vervolgens mede namens de groene organisaties de inbreng aan de Drentse 
Energietafel (bestuurders) en de Werktafel RES Drenthe (ambtelijk).   
 
Start voorbereidingen masterclasses RES 
Op verzoek van de provincie zijn we aan het eind van het jaar in overleg met de RES-organisatie 
gestart met de voorbereidingen van een serie materclasses over de RES voor gemeentebesturen.  
De masterclasses zullen aan alle gemeenten worden aangeboden en begin 2019 worden uitgevoerd. 
  
 



 
14 

 

 
Producten 
 

 Deelname stuurgroep en samenwerkingsverband Wijk van de Toekomst Gieten 
◦ Bijdrage en inzet Bewonersvoorlichting (voorlichtingsbrochure, Loket op locatie tijdens 

opening proefwoning, bereik 250 inwoners 
◦ Opzet en begeleiding bewonersparticipatie particuliere voorraad (2 sessies met klankborgroep 

bewoners, plan van aanpak, huiskamergesprekken)   
◦ Bijdragen aan voorbeeldwoning en energieaanpak Wijk van de Toekomst; 

 Ondersteuning van de bewonersgroep ‘Expeditie Energieneutraal Emmerhout’ (20 wijkbewoners) 
en de werkgroep Communicatie (4 wijkbewoners) bij het opstellen van en uitvoering geven aan 
een werkprogramma 
◦ Inbreng in het ‘brede overleg’ van stakeholders betrokken bij het programma Energieneutraal 

Emmerhout 
◦ Afstemming ondersteuning bewonersgroep met partners van de Energiewerkplaats Drenthe; 

 Werksessie ‘Oplossingen voor het financieringsvraagstuk De Wouden en Het Sticht’ in 
samenwerking met gemeente Assen, SEGON (bedenker Asser’ financieringsmodel VvE Ellen), en 
provincie; 

 Overdracht dossiers De Wouden en Het Sticht aan door gemeente aangestelde adviseur. 

 Deelname ambtelijke werktafel RES 

 Voorbereidingen masterclasses RES (uitvoering begin 2019) 
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2.5.3. Drents Energieloket 
 
 
Het Drents Energieloket is een uniek samenwerkingsverband van de Drentse 
gemeenten, provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Buurkracht, SLIM 
wonen met energie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De coördinatie van 
het Drents Energieloket en de samenwerking is in handen van een door de 
gemeenten aangewezen regionaal coördinator.  
Het Drents Energieloket sluit naadloos aan bij de Expeditie Energieneutraal 
Wonen in Drenthe van de provincie en draagt bij aan de realisatie van de 
doelstelling Energieneutraal Wonen in Drenthe in 2040.   
 
Het Drents Energieloket stimuleert en ontzorgt woningeigenaren bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen en de inzet van duurzame energie om hun woningen te 
verduurzamen. In 2014 is samen met de Drentse gemeenten en het bedrijfsleven gewerkt aan de 
opzet en uitwerking van deze ondersteuningsstructuur. Vanaf 10 maart 2015 is dit Drents Energieloket 
operationeel en online.  
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Provinciale samenwerking 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe levert basisondersteuning aan het Drents Energieloket. Wij  
faciliteren en helpen de regionaal coördinator en spelen een actieve rol in het aanjaagteam van het 
loket. Verder geven wij invulling aan de PR en helpen wij bij het opzetten en uitvoeren van de 
communicatiecampagnes van het loket. In het aanjaagteam bespreken we met de partners het 
werkplan en de te ontwikkelen campagnes. Verder stemmen de partners hier ook de activiteiten op 
elkaar af. Binnen en op basis van de provinciale samenwerking zijn ook bijdragen geleverd aan de 
door de provinciale expeditie geïnitieerde duurzame huizenroute, die in samenwerking met de Drentse 
gemeenten is gelanceerd.  
 
Helpdesk / advisering woningeigenaren 
In 2018 maakte het Drents Energieloket vaart. Door de nieuwe website en professionele monitoring 
konden Drentse woningeigenaren gedegen en efficiënt worden voorzien van informatie en advies. Met 
een impuls in PR en marketing werd er vol ingezet op zichtbaarheid van het energieloket door 
campagnes en online acties. Dit had effect; het aantal vragen over energiebesparing, duurzame 
verwarming en energieneutraal wonen nam enorm toe. In 2018 zijn er bij het loket 4.292 
contactmomenten geregistreerd met 1.042 inwoners. Dat is ruim 4 keer meer contactmomenten dan in 
2017.   
 
Op de Bespaarmarkten, loket op locatie, de asbestinformatieavonden en de kraam op de bouwbeurs 
in Assen kwamen in totaal ruim 3.000 bezoekers af. De meeste vragen gingen over financiering, 
zonne-energie en isolatie. Het aantal vragen over energieneutraal wonen en duurzame verwarming 
nam flink toe. Daarom hebben we een nieuwe landingspagina op de website van het Drents 
Energieloket en stappenplannen gemaakt voor energieneutraal wonen. Ook is er een folder gemaakt 
over dit onderwerp. Door een samenwerking aan te gaan met BDH / Warmtepompplein hebben we 
met een cursusmiddag de eigen kennis over dit onderwerp vergroot. Met input van specialistische 
kennis van BDH hebben we de landingspagina over energieneutraal wonen ingericht en de 
landingspagina over duurzame verwarming aangepast. Op de website is een voor het Drents 
Energieloket op maat gemaakte digitale keuzehulp voor warmtepompen geplaatst, om inwoners te 
helpen bij het maken van de juiste keuze voor duurzame verwarming. 
 
In 2018 is het CRM verder uitgebouwd, met een koppeling aan woongegevens (van KAW) kunnen we 
inwoners gerichter verder helpen met vragen over hun woning. Met ons klantregistratiesysteem 
kunnen we klanten volgen en op de hoogte houden met gerichte nieuwsberichten conform de nieuwe 
AVG wetgeving. Het CRM en de koppeling met een database (KAW) van woongegevens zorgt voor 
een versnelling van informatie om een goed telefonisch maatwerkadvies te kunnen geven. Ook de 
koppeling met onze website zorgt voor een goede afwerking van vragen door middel van 
contactformulieren. Daarmee is een grote efficiencyslag gemaakt in het advieswerk en is daarnaast  
een goede monitoring van de verschillende resultaten mogelijk.  
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Campagnes/publieksactiviteiten 
 
Bespaarkaravaan winter 2017-2018 
In januari t/m maart 2018 hebben we uitvoering gegeven aan het tweede deel van de ‘Drentse 
Bespaarkaravaan 2017-2018 als vervolg en voortzetting op de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’. 
In dit deel van de campagne hebben we in samenwerking met 9 gemeenten, de provincie Drenthe en 
het regionale bedrijfsleven: 

 8 bespaarmarkten georganiseerd in 8 gemeenten, met in totaal 1.732 bezoekers; 

  ‘Energietour Tynaarlo’ als Leeromgeving / experiment georganiseerd in samenwerking met 

energie coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo 

 Drie keer een ‘Loket op Locatie’ gehouden:  
o ‘Energietour Tynaarlo’ als Leeromgeving / experiment georganiseerd in samenwerking 

met energie coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo; 
o bij beurs Bouwplan, Thuis in wonen  2018 Expo Assen; beurs voor bouwen, wonen en 

duurzaamheid;  
o spreekuur voor de gemeente Assen in het Duurzaamheidscentrum.  

 
Bespaarcampagne 2018-2019 
In de periode september t/m december 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van  
11 Bespaarmarkten verdeeld over de maanden november 2018 t/m maart 2019. De eerste drie 
Bespaarmarkten zijn uitgevoerd in de periode voor half november t/m half december 2018. In totaal 
waren hier 495 bezoekers. 
Er zijn Bespaarmarkten georganiseerd in Alteveer (De Wolden), Assen en Hoogeveen. Acht 
bespaarmarkten worden in het eerste kwartaal van 2019. 
 
Campagnes Asbest en Zon zoekt Drent  
Vanwege het aankomende verbod op asbestdaken heeft de provincie Drenthe de Asbestregeling 
Drenthe ontwikkeld, om woningeigenaren te ondersteunen bij het saneren en opbouwen van hun dak. 
Ook was er een centrale plek nodig waar woningeigenaren terecht kunnen met de eerste vragen over 
hun asbestdak. Het Drents Energieloket is gevraagd om deze helpdeskfunctie te vervullen, samen met 
een PR campagne om inwoners te stimuleren hun dak aan te pakken en duurzamer te maken. 
Daarnaast hebben we samen met gemeenten twee informatieavonden over asbest georganiseerd  
waarbij bekeken werd hoe de Asbestdakenkaart inwoners kan informeren en of de opzet van een 
Bespaarmarkt ook goed werkt voor het onderwerp asbest. De avonden voldeden zeker aan behoefte 
voor woningeigenaren, o.a. vanwege de onduidelijkheden en ongenoegens die bij eigenaren leven 
over de asbestregelingen. 
Tegelijk bleek ook dat de combinatie met energievoorlichting geen/weinig meerwaarde heeft. 
Voortzetting van deze combinatie lag daarom niet voor de hand. Voor asbest is een apart spoor en 
een andere aanpak nodig. 
 
Campagne Zon zoekt Drent 
Dit jaar hebben we de campagne Zon zoekt Drent een iets andere invulling gegeven. Na vier jaar van 
informatieavonden hebben we bij deze campagne ervoor gekozen om een jongere doelgroep te 
bereiken, via online kanalen en een PR-campagne waarin we Drentse inwoners stimuleren om te 
kiezen voor zonne-energie. Parallel aan deze PR-campagne liepen, op verzoek van de provincie 
Drenthe, inkooptrajecten voor zonnepanelen en zonneboilers. Deze inkooptrajecten zijn uitgevoerd 
door SLIM wonen met energie. 
De PR-campagne was succesvol. We bereikten 39.059 inwoners met de social media campagne. Ook 
attendeerden we 38.100 inwoners op de mogelijkheid van de inkooptrajecten van Slim wonen met 
energie. De reuring rondom de campagne zorgde voor een piekaantal vragen bij de helpdesk van het 
Drents Energieloket.  
 
Onze inspanningen om inwoners ook te wijzen op de mogelijkheden van de inkooptrajecten waren 
bijna te succesvol. Doordat het uitvoerende bedrijf moeite had om aan de zeer grote vraag te voldoen 
zijn acties in 4 gemeenten uitgesteld naar het voorjaar. Door de stuwing in de uitvoering kwamen er 
ook negatieve geluiden op de inkoopacties. En hoewel deze inkoopacties volledig separaat liepen van 
de campagne van het Drents Energieloket, vonden het publiek en zelfs de gemeenten het lastig om 
het één van het ander te onderscheiden. Daarom zullen we de aanpak met de betrokken partners 
evalueren om te bepalen hoe we in het vervolg omgaan met inkooptrajecten, uitgevoerd door 
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bedrijvenconsortia. Het onafhankelijke en betrouwbare karakter van het Drents Energieloket moet 
beschermd en behouden worden.  
 
Woningeigenaren zonder geschikt dak voor zonnepanelen hebben we in deze campagne gewezen op 
de mogelijkheden van collectieve inkoop van zonne-energie via postcoderoos- energiecoöperaties. 
Alle energiecoöperaties zijn aangeschreven waarbij inkoop van zonne-energie nu of in de toekomst 
mogelijk is. Hun informatie is ontsloten via de campagnepagina op de website en via brieven die de 
gemeenten verstuurden over de inkoopacties.  

 
 
Evaluatie en vervolg 

Met deze inzet en resultaten liggen we goed op schema in relatie tot de gestelde doelen voor wat 
betreft het informeren van particulieren, het ontzorgen d.m.v. het geven van direct voorlichting (loket, 
markten) en het gestelde totale bereik. In hoeverre het geheel ook leidt tot doorgevoerde maatregelen 
is lastiger te meten, maar de informatie en signalen daarover wijzen ook in de goede richting. Bij de 
verdere doorontwikkeling van het loket en het CRM zal dit punt verder worden opgepakt.  
Eind 2018 is het werkplan 2019 voor het Drents Energieloket opgesteld en door de stuurgroep, 
gemeenten en provincie gefiatteerd. Daarnaast is een verkenning ingezet voor de verdere 
doorontwikkeling van het loket voor de periode na 2019. Op basis van deze verkenning zal de 
besluitvorming over de verder aanpak zijn beslag krijgen 
 
 

Producten 

 
Provinciale samenwerking 

 Deelname aanjaagteam Drents Energieloket; werkplan, voorgangsrapportages, presentaties 
DEKO, stuurgroep; 

 Bijdragen Duurzame Huizenroute Drenthe; 

 Bijdragen ontwikkeling vervolg plan aanpak Drents Energie Loket 2019. 

 
 
Helpdesk/advisering 

 Helpdesk / loketfunctie voor alle particuliere woningeigenaren in Drenthe (telefonisch en online); 

 Onderhoud website www.drentsenergieloket.nl (in 2017 18.299 bezoekers en in 2018 35.658  
bezoekers); 

 Algemeen PR loket (persberichten, nieuwsberichten, Facebookpagina); 

 Aangepaste website op actuele onderwerpen; 

 Aangepaste landingspagina energieneutraal wonen 
◦ Aangepaste landingspagina duurzame verwarming 
◦ Toevoeging keuzehulp duurzame verwarming; 

 Volledig werkend CRM systeem voldoend aan de AVG; 

 Monitoring per gemeente en overall. 
 
  

http://www.drentsenergieloket.nl/
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Campagnes 
 
Bespaarkaravaan winter 2017/2018 

 8 bespaarmarkten georganiseerd in 8 gemeenten, met in totaal 1.732 bezoekers; 

 Organisatie energietour en drie keer Loket op Locatie met zo’n 530 bezoekers; 

 Organisatie en uitvoeren PR- en marketing campagne 
o In de periode januari t/m april 2018 hebben 7.863 unieke bezoekers (en 11.738 sessies) 

de website van het Drents Energieloket bezocht.  
o Uitvoeren social media campagne met advertenties voor Bespaarmarktavonden; bereik 

37.837 inwoners.  
o Social media ad loket op locatie Assen; bereik 3.700 inwoners; 
o Publiciteit in beurskrant van Bouwplan, Thuis in wonen, als bijlage in de zaterdageditie 

van het Dagblad van het Noorden; 305.000 
o Persoonlijke brieven, persberichten, driehoek borden, posters en online inschrijvingen. 
o  ‘Mini huis’ waarin voor een bestaande woning alle isolatiemaatregelen en duurzame 

energie en verwarmingsopties goed te zien zijn.  
o Productie en verspreiding van de 4 reeds bestaande folders over de diverse isolatie-

mogelijkheden, aangevuld met losse flyers over de huidige financiële regelingen en 
actuele informatie over duurzame verwarming en warmtepompen.  

 
Ontwikkeling en start uitvoering Bespaarkaravaan 2018-2019 

 Voorbereiding en uitvoering 3 Bespaarmarkten in De Wolden, Assen, Hoogeveen (o.a. 
adressenselecties, opstellen brief en persbericht, opzet presentatie); ruim 1.200 persoonlijke 
brieven; 495 bezoekers;  

 Voorbereiding 8 Bespaarmarkten en beurs Bouwplan in 2019 (o.a. plannen data, locaties, 
adressenselecties, opstellen brief en persbericht, opzet presentatie); 

 Social media campagne met advertenties voor Bespaarmarktavonden; bereik 16.926 inwoners.  

 Vormgeving en planning driehoeksborden en posters, Ontwikkeling folder energieneutraal, 
Aanpassen flyer financiële regelingen. 

 

Campagne Asbest 
 Asbestmarkten (250 bezoekers); 

 Vragen beantwoord via helpdesk (263 huiseigenaren); 

 Social media campagne (59.200 inwoners bereikt); 

 19 keukentafelgesprekken (2 opdrachten voor sanering); 
 FAQ op website gezet; 

 Voorlichtingsmateriaal: o.a. folder, persbericht, advertentie, landingspagina asbest op website, 
beeld en social media advertenties ontwikkeld voor publiekscampagne; 

 2 pilotavonden: gemeenten Hoogeveen en Noordenveld. 

 Asbestadviseur in stelling gebracht voor avonden en maatwerkadviezen 
o Aangevraagde maatwerkadviezen laten uitvoeren door de Asbestschakel. 

 
Campagne zon zoekt Drent 

 Aangepaste campagnepagina op website Drents Energieloket; 

 Actiebanners per gemeente op Drents Energieloket; 

 Actuele weergave van zonnelening en financieringsmogelijkheden op website Drents 
Energieloket; 

 Facebookadvertenties voor social media campagne - ga voor zonne-energie en inkoopacties; 

 Landingspagina over energiecoöperaties op website Drents Energieloket; 

 Persberichten 2x; 

 Nieuwsberichten 10x; 

 Facebookberichten 5x (exclusief facebookadvertenties); 

 Communicatiepakket, landingspagina en brief aangepast SLIM wonen met energie. 
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2.5.4.  Energiecoaches 
 

Activiteiten en resultaten  
 
In het pilotproject Drentse Energiecoaches zijn in 2017 9 energiecoaches opgeleid voor (particuliere) 
woningbezitters. In de maanden januari t/m maart 2018 hebben de samenwerkende 
energiecoöperaties uit Hooghalen en Bovensmilde een oproep gedaan aan woningeigenaren om zich 
te laten adviseren door de opgeleide Drentse Energiecoaches. Tot eind april 2018 zijn binnen de pilot 
40 energieadviezen uitgevoerd.  
De pilot is uitgevoerd om te zien op welke wijze energiecoaches een positieve rol kunnen vervullen bij 
de bewustwording van particuliere huishoudens. Op basis van de evaluatie en het verslag is op 
verzoek van de provincie Drenthe een vervolgaanpak ontwikkeld. 
De basis voor het vervolgproject vormden de conclusies en verbeterpunten n.a.v. de evaluatie. 
Belangrijke onderdelen en uitgangspunten voor het vervolgtraject zijn de kwalitatieve borging, de 
begeleiding van de energiecoaches bij de uit te voeren huiskamergesprekken / energiescans en 
rapporten. Daarnaast vragen werving van huishoudens en planning van huiskamergesprekken een 
goed PR- en communicatieplan en respectievelijk een professioneel CRM-systeem om alles goed in 
bij te houden. Deze punten, in combinatie met de wens vanuit de Natuur en Milieufederatie Drenthe, 
provincie en energie coöperaties, om tientallen lokaal in te zetten energiecoaches op te leiden, 
vormden dan ook de uitgangspunten voor het projectplan voor de periode tot eind 2020. 
Op basis van het overleg met de provincie hebben we de inzet moeten terugbrengen naar opleiden, 
registreren en verbinden van energiecoaches. Dit geheel zal begin 2019 starten. 
 
 

Producten 
 

 40 opgeleverde energieadviezen t/m april 2018; 

 Inhoudelijk evaluatieverslag van het pilotproject de Drentse Energiecoach aan huis 2017-2018; 

 Opstellen en aanpassen projectplan voor het vervolg; De Drentse Energiecoach aan huis. 
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2.5.5. Drenthe Sport Duurzaam    
 
 

Achtergrond en aanleiding 
 
Als antwoord op het in 2016 aangenomen initiatiefvoorstel ‘Sport en 
Duurzaamheid’ hebben we samen met SportDrenthe het project Drenthe 
Sport Duurzaam ontwikkeld. Binnen het project ondersteunen we Drentse 
buitensportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. 
Deelnemers ontvangen een gratis energiescan en ondersteuning bij het 
maken van een verduurzamingsplan. Ook wijzen we sportverenigingen op 
aantrekkelijke financieringsmogelijkheden, zoals subsidies en de voor 
sportverenigingen ontwikkelde Energielening SportDrenthe. Het project loopt tot en met 2019. 
In 2017 is de basis van het project neergezet. Het loket voor sportverenigingen is ingericht als 
onderdeel van het Drents Energieloket. Door gerichte communicatie en het houden van 
informatiebijeenkomsten in elke Drentse gemeente, zijn sportverenigingen in Drenthe opgeroepen om 
deel te nemen aan het project. De aanmelding verloopt via het Drents Energieloket, en de binnen het 
project aangeboden energiescan wordt ook ingepland via deze weg. De trajectbegeleiding van de 
verenigingen verloopt via SportDrenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zorgt voor de 
communicatie en zichtbaarheid van het project.  
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Als vervolg op de in 2017 ingezette activiteiten zijn er samen met Sport Drenthe diverse verenigingen 
geënthousiasmeerd en verder geholpen met hun inzet voor energiebesparing en duurzame opwek.  
De tweejarige inzet heeft eind 2018 geleid tot: 
- 97 energiescans voor en i.s.m. sportverenigingen 

- 64 ondersteuningstrajecten 

- 12 voorlichtingsbijeenkomsten voor Drentse gemeenten en 11 presentaties 

- 23 aanvragen voor energiesubsidiemaatregelen 

- 1,35 miljoen euro aan investeringen. 

 
Wij hebben binnen het project de loketfunctie (eerste opvang) en communicatie verzorgd. Dit laatste 
betrof onder andere de website Drenthe Sport Duurzaam en Facebookpagina, de nieuwsvoorziening. 
 
Begin 2018 hebben we samen met Sport Drenthe de prijs voor duurzaamste sportvereniging van 
Drenthe georganiseerd. Deze is uitgereikt op het sportgala.  
 
In november hebben we samen met Sport Drenthe de cyclus van voorlichtingsbijeenkomsten in de 
Drentse gemeenten definitief afgerond met de bijeenkomst in de gemeente Coevorden. Tijdens de 
bijeenkomsten is o.a. aandacht voor nut en noodzaak van verduurzaming, mogelijkheden die het 
project in combinatie met het Energieloket Sport biedt, de film over de verduurzaming van Achilles 
1894 en een ‘good practice’ van een vereniging uit de betreffende gemeente die het 
verduurzamingstraject al is begonnen en/of deels heeft doorlopen. Daarnaast is er veel informatie 
gegeven over subsidies en financiering en aanvullende regelingen die de betreffende gemeente biedt.  
Ook is er, eveneens in november (tijdens een bijeenkomst voor buitensportverenigingen), nog 
voorlichting gegeven over de veranderingen in de btw-vrijstelling per 1 januari 2019 en de kansen die 
dat biedt. 
 
Ambtenaren sport en energie/klimaat van de Drentse gemeenten zijn geïnformeerd over de voortgang 
van het project in het reguliere VDG/PHO-sportambtenarenoverleg en het DEKO (overleg ambtenaren 
klimaat en energie).  Ook is er regelmatig contact met de Drentse gemeenten om (in een individueel 
gesprek) de mogelijkheden van het project toe te lichten en om te komen tot samenwerking.  
Eén van de doelen van het project is het ‘ontzorgen’ van de verenigingen. In het kader daarvan wordt 
ook juist daarom getracht samenwerking met de gemeenten en de sportbonden te realiseren.  
Hierdoor worden de verenigingen met betrekking tot het onderwerp verduurzaming zoveel mogelijk 
door één (gezamenlijke opererende) partij benaderd in plaats van door verschillende instanties. Er 
vinden regelmatig gesprekken plaats met wethouders en/of ambtenaren en er is een bestaande 
samenwerking gerealiseerd met de gemeenten Assen, Emmen, De Wolden, Hoogeveen, 

http://www.drenthesportduurzaam.nu/
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Noordenveld, Midden-Drenthe, Meppel en Westerveld, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Noordenveld. 
Deze gesprekken leiden niet alleen tot samenwerking maar leiden er ook toe dat diverse gemeenten 
(extra) budget vrijmaken t.b.v. de verduurzaming van de buitensportverenigingen.  
 
Op 10 oktober is een bijeenkomst georganiseerd in de kantine van vv Achilles 1894. Hier werden de 
resultaten van het project (halverwege de looptijd) gepresenteerd met een doorkijk naar de tweede 
helft. Ruim 60 personen (wethouders, betrokken ambtenaren en verenigingsvertegenwoordigers) 
waren hierbij aanwezig. Er was ook een informatiemarkt en de avond werd afgesloten met een 
paneldiscussie. Daarvoor is een enquête verstuurd naar alle buitensportverenigingen om te 
inventariseren welke wensen er zijn om de sportaccommodatie te verduurzamen. 30 
sportverenigingen vulden de enquête in. 
 
 

Producten 
 
 Loket voor eerstelijnsopvang Sport Verenigingen; 

 3 voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenten/sportverenigingen;  

 Uitvoering communicatie en PR waaronder 

o Nieuwsbrief aan alle (buiten)sportverenigingen  

o Persberichten en nieuwsberichten 

o Webpagina Drenthe Sport Duurzaam ingericht en aangepast op nieuwe website 

o Bijhouden Facebookpagina 

o Nieuwsbrief bestuurders 2x 

o Enquête voor alle buitensportverenigingen;  

 Verkiezing duurzaamste sportvereniging van Drenthe. 
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2.5.6. De CO2 Bank Drenthe / de CO2 toppers 
 
 

Activiteiten en resultaten 2018 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe voerde eind 2017 een eerste verkenning uit naar de 
mogelijkheden voor oprichting van een CO2 bank. Idee is om in een veenoxidatiegebied een 
combinatie van functies te organiseren. In een pilotgebied zouden een zonnecentrale, tegengaan van 
veenoxidatie en opties voor CO2 vastlegging kunnen worden gecombineerd. In 2018 hebben we deze 
verkenning omgezet in een aantal concrete ontwerpen voor een energielandschap in het pilotgebied 
Veenoxidatie Valthermond. We hebben bureau ROM 3D gevraagd hiervoor een verkenning uit te 
voeren en een aantal ontwerpen te maken op basis van de input van een aantal door ons 
georganiseerde werkateliers. De resultaten hebben we samen met ROM 3D omgezet in schetsen voor 
o.a. een zonnebank en gebiedsontwerpen voor een energielandschap.  
 
Met deze aanpak kunnen het terugdringen van Veenoxidatie, CO2 opslag en nieuwe verdienmodellen 
voor de landbouw in dit gebied gecombineerd worden met de wateropgave en de realisatie van het 
Natuurnetwerk. De ontwerpen zijn vervolgens ingebracht in het gebiedsproces van het waterschap die 
ze ook heeft opgenomen in de voor het gebied te verkennen scenario’s. Deze zijn vervolgens in de 
stuurgroep voorgelegd.  
 
Tot onze teleurstelling is verdere uitwerking en verkenning van deze opties door de inbreng van de 
provincie voorlopig geblokkeerd omdat deze eerst de verkenning van voortzetting van het gangbare 
ontwateringsbeleid verder uitgewerkt wilde zien.  
Het waterschap zal deze voor dit gebied uitwerken maar heeft tegelijk ook het initiatief genomen om 
de meer integrale scenario’s ook verder uit te werken. Hierin zullen ook de energieontwerpen een plek 
krijgen is onze verwachting. Deze scenario’s zullen in de loop van 2019 worden gepresenteerd 
waarna duidelijk zal worden of de door ons ontwikkelde voorstellen in dit gebied zullen landen. 
 
In landelijk verband hebben we de voorstellen ingebracht in de landelijke klimaattafel. Dit heeft o.a. 
geleid tot goede inzet en ambities voor CO2 banken in het deelspoor landbouw en natuur. Een 
voorstel voor opzetten van een aantal pilots rond de veenweidegebieden is inmiddels gehonoreerd. In 
principe lagen en liggen hier ook grote kansen voor de Veenkoloniën, maar de steun van provincie en 
het waterschap is wel nodig om hier kans te maken. 
 
De landelijke Natuur en Milieufederaties zijn ook deelnemer van de landelijke green deal koolstof 
markten, alwaar we deze concepten ook inbrengen. In noordelijk verband streven we naar oprichting 
van een CO2 bank die gericht is op financiering van de opslag van CO2 in de bodem op basis van 
CO2 credits. 
  
 

Producten 
 

 Twee ontwerpateliers voor opzet CO2 bank en energielandschap voor de Veenkoloniën; 

 Ontwerpen en rapportage voor pilot gebied Valthermond; 

 Presentatie in kerngroep en stuurgroep; 

 Bijdragen/deelnemer landelijk green deal Koolstof markten; 

 Voorstel pilots voor landelijke klimaattafel. 
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3. Voedzaam Drenthe 
 
 

3.4. Kernactiviteiten 
 
 
Beleidsadvisering en belangenbehartiging Voedzaam Drenthe en 
ondersteunen, netwerken en projectontwikkeling 
 
Er komt steeds meer belangstelling voor duurzaam voedsel. Er zijn dus volop kansen voor 
verduurzaming van de voedselproductie en daarmee ook verduurzaming van de landbouw. Binnen 
onze kernactiviteiten rond Voedzaam Drenthe dragen we bij aan diverse beleidsprocessen en 
uitvoeringsprogramma’s die deze verduurzaming ondersteunen. Daarnaast richten we ons ook 
ondersteuning en groei van duurzame voedselinitiatieven. Deze dragen bij aan eiwittransitie, 
verkleining van de voedselvoetafdruk en vermindering van voedselverspilling. 

 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Beleidsadvisering en belangenbehartiging 
 
AgroAgenda Noord-Nederland 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vertegenwoordigt de Natuur en Milieufederaties in de stuurgroep 
van de AgroAgenda Noord-Nederland. Binnen deze agenda werken we samen met overheden en de 
agrosector aan een duurzamere landbouw en agrosector. Dit jaar is door de samenwerkende partijen 
een stip op de horizon voor de landbouw voor 2030 opgesteld. Dit Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland is 
in december aangeboden aan minister Schouten met het verzoek om partner te zijn, bij te dragen aan 
de realisatie en daarvoor een bestuursovereenkomst te sluiten. Het is de bedoeling om in het voorjaar 
van 2019 in aanwezigheid van minister Schouten een publieksbijeenkomst te organiseren, waarbij alle 
partners aangeven wat zij gaan bijdragen aan de realisatie van het Kwaliteitsbeeld. 
 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
Het Europees Hof deed 7 november uitspraak in de zaak over het PAS dat de hoeveelheid stikstof in 
kwetsbare natuurgebieden moet terugdringen. Het Europees Hof oordeelde dat de Nederlandse 
overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. De Raad 
van State gaat de uitspraak van het Europees Hof bestuderen en doet in 2019 een definitieve 
uitspraak over de toepassing van het PAS. 
 
De PAS-partners (de ministeries van LNV, I&W en Defensie en de 12 provincies) hebben 
geconcludeerd dat de uitspraak van het Europese Hof op zich geen reden vormt om de vergunning-
verlening op te schorten. In reactie hierop hebben de natuur- en milieuorganisaties in een brief aan 
minister Schouten, de vaste Kamercommissie LNV en het IPO aangegeven dat wij van mening zijn dat 
de vergunningverlening moet worden opgeschort tot duidelijk is hoe de uitspraak van het Europese 
Hof in de praktijk uitpakt. De uitspraken van de Raad van State zouden leidend moeten zijn in de 
verdere vergunningverlening, zodat de natuur maximaal wordt beschermd en ondernemers 
tegelijkertijd maximale zekerheid krijgen. 
Tegen deze achtergrond hebben wij samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten 
bezwaar gemaakt tegen twee natuurbeschermingswetvergunningen, een vergunning voor een nieuw 
kippenbedrijf in de buurt van het Dwingelderveld en een flinke uitbreiding van een kalverhouderij bij 
het Witterveld. Daarbij hebben we aangegeven dat we van mening zijn dat de provincie in lijn met de 
uitspraak van het Europese Hof geen vergunning kan verlenen, zolang niet nader is onderbouwd dat 
vergunningverlening niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
van de betreffende Natura 2000-gebieden. Wij hebben de provincie verzocht deze vergunning-
verlening op te schorten tot het definitieve oordeel van de Raad van State over het PAS. 
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Ondersteuning Voedselnetwerk  
 
Voedselnetwerk 
Begin 2018 hebben we bij ons bekende voedselinitiatieven als vervolg op een serie Meet & Eats bij 
elkaar gebracht in een Noordelijk voedselnetwerk. In het kader van de kennisuitwisseling zijn we een 
nieuwsbrief en LinkedIn groep gestart.  
Ook hebben we voor en samen met dit voedselnetwerk dit jaar we twee netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd.  
We hebben een Asser initiatief voor realisering van een hereboeren-concept met raad en daad 
ondersteund. Dit heeft o.a. geleid tot een eerste opzet van dit concept in de omgeving van Assen en 
een voorlichtingsbijeenkomst voor betrokken/geïnteresseerde deelnemers.  
Daarnaast hebben een speciale themabijeenkomst georganiseerd over de nieuwe landbouwvisie van 
Minister Schouten. Joris Lhoman, landelijk voortrekker in de voedselbeweging en Roy Meijer, 
voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt gaven op deze bijeenkomst hun visie op de 
verdere aanpak van verduurzaming van de landbouw. De Drentse Groene samenwerking biedt een 
uitstekende voedingsbodem voor nieuwe manieren van voedselproductie en innovatieve duurzame 
landbouw. De nieuwe landbouwvisie van Minister Schouten bevat daarvoor goede aanknopingspunten 
en een kapstok voor een gezamenlijk aanpak. 
 
Via de nieuwbrief, de LinkedIn groep en dit soort bijeenkomsten zijn verschillende Drentse initiatieven 
meer met elkaar verbonden. De nieuwsbrief hebben we samen met onze collega’s voor Noord- 
Nederland opgezet. In 2019 willen we nagaan hoe we de zichtbaarheid en impact van deze 
Drentse/noordelijke initiatieven verder kunnen vergroten. 

 
 
Projectontwikkeling 
 
Samen met de collega’s hebben twee voorstellen voor een noordelijk vervolg van de voedselbossen 
ontwikkeld voor het Gieskesfonds en de noordelijke provincies. Het vervolg op beide voorstellen is op 
dit moment nog onbekend. 
In landelijk verband zijn we mede initiatiefnemer en ontwikkelaar van ‘The Good food club’. Deze 
aanpak voorziet het bij elkaar brengen van duurzame voedsel-initiatieven in heel Nederland. De 
verwachting is dat we dit concept begin 2019 lanceren. 
 

 
Producten 
 
Advisering en belangenbehartiging 

 Deelname aan stuurgroep AgroAgenda Noord-Nederland 
o Kwaliteitsbeeld landbouw Noord-Nederland 2030 
o Brief AgroAgenda aan minister Schouten m.b.t. Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland; 

 Reactie aan minister Schouten, vaste Kamercommissie LNV en IPO over PAS; 

 2 zienswijzen Natuurbeschermingswetvergunningen veehouderijbedrijven; 

 Deelname aan provinciaal Landbouwcongres; 

 Overleg met gemeente en achterban in Westerveld over bollenteelt; 

 Reactie natuur- en milieuorganisaties op wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet per 1 januari 2020; 

 Reactie natuur- en milieuorganisaties op nieuwe wetsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). 

 
Voedselnetwerk 

 Ondersteuning ontwikkeling concept Hereboeren in Assen en voorlichtingsbijeenkomst in het 
Duurzaamheidscentrum Assen (www.assen.herenboeren.nl); 

 Themabijeenkomst landbouwvisie ‘Weg met het hokjesdenken’ i.s.m. Joris Lhoman en DAJK. 40 
deelnemers; 

 4 nieuwsbrieven voor het Voedselnetwerk Noord Nederland,  
 
Projectontwikkeling 

 2 projectvoorstellen voor vervolg en realisatie voedselbossen 

 Ontwikkeling Good Food Club (campagne en samenwerkingsnetwerk). 
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3.5. Projecten Voedzaam Drenthe  
 
 

3.5.1. Voedseltafel en Meet & Eats Drenthe 
 
 

Activiteiten en resultaten 2018 
 
In 2016 en 2017 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe de Drentse voedselbeweging in kaart 
gebracht. Ook is in een gezamenlijk opgestelde voedselagenda benoemd wat de agendapunten voor 
de Drentse voedselbeweging zouden moeten zijn in de komende jaren. Deze Voedselagenda moet nu 
verder handen en voeten krijgen en uitvloeien in concrete acties. Door initiatiefnemers structureel met 
elkaar te verbinden, kunnen ze van elkaar leren en kan kruisbestuiving plaatsvinden. Hiermee kan een 
bodem worden gecreëerd voor duurzame samenwerking en uitwisseling, waarop de voedselbeweging 
verder kan bouwen de komende jaren. 
In januari zijn we met deze eerste voedseltafel van start gegaan met 16 partners. Vervolgens hebben 
we samen met de partners 3 vervolgbijeenkomsten georganiseerd waarbij de uitwisseling steeds is 
gecombineerd met een werkbezoek aan een inspirerend voorbeeld. Aan de voedseltafel zijn 33 
organisaties verbonden. Vooral de eerste kennismakingsbijeenkomsten werden gewaardeerd omdat 
de deelnemers elkaar veelal nog niet kenden. In de loop van het jaar liep de deelname en 
belangstelling en dynamiek wat terug. Voor ons is dat reden om de komende tijd te werken aan een 
nieuwe impulsen waarbij naast de uitwisselingsfunctie ook de samenwerking aan en concrete invulling 
van de Voedselagenda centraal meer inhoud krijgt. Dit zullen in 2019 verder oppakken. 
 
 

Producten 
 

 4  kennis- en netwerkbijeenkomsten voor partners Voedselagenda en voedselinitiatieven;  

 33 deelnemend organisaties en 63 deelnemers.  

 Werkbezoeken aan Tuinen voor Weldadigheid, Snackbar van de Toekomst en Dennenhoeve; 

 4 verslagen en nieuwsberichten gedeeld in o.a. netwerk voedselinitiatieven. 
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3.5.2. Versnelling duurzame melkveehouderij  
 
De noordelijke natuur- en milieufederaties hebben in 2015 samen met de melkvee- en zuivelsector de 
noordelijke Versnellingsagenda Melkveehouderij vastgesteld. De gezamenlijke ambitie is dat Noord-
Nederland de koploper wordt in grondgebonden melkveehouderij die zich ontwikkelt in harmonie met 
haar omgeving. Daarvoor zijn doelstellingen voor 2020 geformuleerd. In 2020 dienen alle 
melkveehouderijbedrijven in Noord-Nederland maximaal dezelfde emissie van fosfaat, stikstof en 
ammoniak te hebben als de 25% beste bedrijven in 2013. 
Deze ambitie en doelstellingen zijn overgenomen in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur 
Drenthe die we in 2015 samen met de Groenmanifestpartners hebben aangeboden aan de provincie. 
De Groenmanifestpartners hebben de ontwikkelagenda samen met de provincie en het Drents 
Agrarisch Jongeren Kontact (DAJK) uitgewerkt in een (deel)programma Duurzame melkveehouderij 
als onderdeel van het programma Toekomstgerichte landbouw.  
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe 
Samen met de partners hebben we verder uitvoering gegeven aan het programma Duurzame 
melkveehouderij. Kern van het programma vormt het opstellen van duurzaamheidsplannen. Een 
duurzaamheidsplan biedt een melkveebedrijf inzicht in hoe het bedrijf scoort op het gebied van 
duurzaamheid en geeft verbeterpunten. In 2018 zijn voor 46 melkveehouders duurzaamheidsplannen 
opgesteld. Deelnemende melkveehouders zijn geworven door de consulent duurzame melkvee-
houderij Drenthe. Deze consulent werkt onder het programma en ondersteunt melkveehouders bij 
verduurzaming van hun bedrijf.  
 
Ook is in 2018 de beloningsregeling ‘Subsidieregeling Duurzaam presterende melkveehouders 
Drenthe’ opgesteld en de regeling is voor de eerste 50 melkveehouders opengesteld. Melkveehouders 
met een duurzaam bedrijfsplan kunnen drie jaar lang een financiële beloning krijgen voor 
duurzaamheidsstappen die zij realiseren. Daarbij hanteert de beloningsregeling op dit moment 5 
duurzaamheidsindicatoren: stikstofbodemoverschot, fosfaatbodemoverschot, ammoniakemissie, 
klimaat en weidegang. 
Verder is fase 2 van het project Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij uitgevoerd. Dit heeft 
een tiplijst opgeleverd met mogelijkheden voor akkerbouwers en melkveehouders om hun 
samenwerking te verduurzamen. Het is de bedoeling de opgedane kennis in 2019 verder te gaan 
verspreiden. 
 
Ook een gebiedsgerichte aanpak biedt kansen voor verduurzaming van de melkveehouderij (en de 
akkerbouw). Uit een verkenning bleken er kansen en mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak 
binnen de Boermarke Zeijen. De Boermarke Zeijen heeft ons voorstel voor het opstellen van een 
duurzaam gebiedsplan omgezet in het idee om een zogenaamd ‘Circulair Markeplan’ op te stellen. Op 
18 juli 2018 hebben zij hun ideeën tijdens het symposium ‘Circulair Boermarke Zeijen’ toegelicht. In  
2019 zal de uitwerking van een Circulair Markeplan Zeijen verder haar beslag krijgen. 
Het is de bedoeling om in 2019 voor nog eens 200 melkveehouders duurzaamheidsplannen op te 
stellen. In dit kader is de ‘Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe’ 
opgesteld. Op basis van deze subsidieregeling kunnen melkveehouders een financiële bijdrage 
krijgen voor het laten opstellen van een duurzaamheidsplan. Deze regeling is gekoppeld aan de 
‘Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe’.  
 
Om melkveehouders te ondersteunen bij de uitvoering van hun duurzaamheidsplan is dit jaar ook de 
subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe 
opgesteld. De subsidie heeft tot doel melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of 
voorlichting/scholing in te winnen op het gebied van de eerder genoemde duurzaamheidsindicatoren. 
In december hebben Gedeputeerde Staten de drie subsidieregelingen vastgesteld en deze treden per 
1 februari 2019 in werking. Daarmee zal de uitvoering van het programma in 2019 een vervolg krijgen.  
 
Via de beloningsregeling wordt de komende jaren de verduurzaming van 250 melkveehouderij-
bedrijven zichtbaar, wat kansen biedt om meer richting het algemene publiek te communiceren over 
de verduurzaming van de Drentse melkveehouderij.  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe wil dit de komende jaren samen met diverse partners gaan doen 
in de vorm van de ‘Koe-afdruk’.  
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Door actieve communicatie over verduurzaming van Drentse melkveebedrijven, krijgen 
melkveehouders feedback en waardering voor de stappen die ze zetten en motiveren we de 
melkveehouders om aan de slag te gaan met verduurzaming. In 2018 hebben we hiervoor een eerste 
projectvoorstel uitgewerkt dat we in 2019 samen met de partners verder willen invullen en tot 
uitvoering willen brengen.  
Tenslotte hebben dit jaar eerste gesprekken plaatsgevonden met FrieslandCampina en de Rabobank 
over samenwerking rondom verduurzaming van de melkveehouderij in de vorm van een pilot in 
Drenthe. Het is de bedoeling om hier in 2019 verdere afspraken over te maken. 

 
 
Producten 
 
Adviezen en ondersteuning 

 Inbreng in kernteam en stuurgroep Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe; 

 Inbreng in stuurgroep consulent duurzame melkveehouderij Drenthe; 
o Format voor duurzaamheidsplan melkveehouderijbedrijf 
o 46 duurzaamheidsplannen 
o Evaluatiebijeenkomst eerste 46 duurzaamheidsplannen 
o Subsidieregeling Duurzaam presterende melkveehouders Drenthe 
o Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe 
o Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe 
o Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie 

Drenthe; 

 Inbreng bij project Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij; 

 Verkennende gesprekken over gebiedsgerichte aanpak verduurzaming landbouw in Boermarke 
Zeijen; 

 Projectvoorstel Koe-afdruk; 

 Inbreng in ambtelijk en bestuurlijk overleg over de uitvoering van de noordelijke 
Versnellingsagenda melkveehouderij. 
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3.5.3. Drentse Voedselbossen 

 
Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig en daarmee een nieuwe (te 
ontwikkelen) vorm van duurzame voedselproductie. De Natuur en Milieufederaties merkten dat in alle 
provincies het enthousiasme voor voedselbossen toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven 
ontstaan. Deze initiatieven ontbreekt het echter vaak aan kennis en startkapitaal voor de opstartfase 
om daadwerkelijk tot actie te komen. In het 2017 hebben de Natuur en Milieufederaties van Drenthe , 
Groningen en Friesland daarom een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de voedselbossen. Met 
bijna 180 deelnemers werd ook duidelijk hoe zeer het thema leeft en dat er behoefte is aan 
ondersteuning. We hebben deze beginnende Noord-Nederlandse initiatieven voor voedselbossen 
online met elkaar verbonden via een besloten Facebookgroep. 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Als vervolg op deze activiteiten zijn we in 2018 gestart met de Werkplaats Voedselbossen Noord-
Nederland oftewel een Community of Practice (CoP) gericht op voedselbossen. Deze CoP is een 
ontmoetingsplek waar deelnemers analyses delen, elkaar informeren en adviseren en nieuwe 
praktijken ontwikkelen. Een CoP biedt dus een open en experimentele leeromgeving. Wel hebben we 
van te voren aangegeven dat we commitment van de deelnemers verwachten, zodat de 
bijeenkomsten telkens door dezelfde groep bezocht worden. Voorafgaand aan de start hebben de 
behoefte eerste via een vragenlijst bij de bij ons bekende initiatieven geïnventariseerd. 
 
 

 
Enquête voedselbossen 
Friesland, Groningen en Drenthe tellen alweer 40 voedselbos-initiatieven. Dat blijkt uit de resultaten van de 
vragenlijst voor en over voedselbos-initiatieven, die de drie Noord-Nederlandse natuur- en milieufederaties  
begin maart uitzetten. Met ruim 90 respondenten biedt deze een schat aan informatie om de Werkplaats 
Voedselbossen verder in te richten. 
Ongeveer de helft van de respondenten heeft zelf een voedselbos-
initiatief of is erbij betrokken. In Drenthe zijn dit er 17, in Groningen 14 
en in Friesland 8. Ook meldde zich een initiatief uit Overijssel. Op de 
vraag hoe ver men is, kan de groep grofweg in tweeën worden 
gedeeld. De ene groep oriënteert zich nog op de mogelijkheden, de 
andere groep zit in de startfase om te gaan planten of heeft de eerste 
planten al in de grond staan. Deze laatste groep heeft ook al 
ontwerpen, plannen en eventuele vergunningen (bijna) klaar. 
 
 
Over de huidige locaties 
De bestemming van de gronden is grotendeels agrarisch. Daarnaast is 
een groot deel bos, park, openbare groenvoorziening of eigen tuin. 62,50 % is zelf eigenaar van de grond. De 
oppervlakte varieert tussen de 1 tot 5 hectare beschikbare grond, waarvan de meesten aangeven ongeveer 1,5 a 
2 hectare te hebben. 

 

 
De werkplaats bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn in het opstarten van een voedselbos of al 
aan de slag zijn gegaan met de aanleg. Er deden 25 personen actief mee aan de CoP en gezamenlijk 
zijn zij bezig met het ontwikkelen van 18 hectare voedselbos. De deelnemers zijn ook ambassadeurs 
voor voedselbossen; de natuur- en milieufederaties kunnen beginnende initiatieven koppelen aan 
ambassadeurs die bij hen in de buurt wonen. 
De CoP richt zich sterk op het aandragen van oplossingen voor veel voorkomende vraagpunten/ 
problemen. Voor inhoudelijke kennis en ervaring zochten we de samenwerking met individuele 
ervaringsdeskundigen uit het werkveld en deelnemers van de werkplaats. In 2018 hebben we vijf 
bijeenkomsten georganiseerd inclusief een werkbezoek naar het langstlopende Nederlandse 
voedselbos van Wouter van Eck in Groesbeek. Deze excursie is opgenomen en werd uitgezonden bij 
Nieuwsuur en bij RTV Drenthe, waardoor ook anderen op de hoogte worden gebracht van de 
potenties van een voedselbos.  
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Na elke bijeenkomst hebben we een uitgebreid verslag op de websites van de noordelijke federaties 
gepubliceerd. We zetten in op actieve communicatie rondom de potentie van voedselbossen en willen 
het concept zo breed mogelijk voor het voetlicht brengen zodat we ook nieuwe mensen kunnen 
interesseren voor voedselbossen en/of agroforrestry. 

 
In november 2018 hebben we geïnventariseerd of de deelnemers verder willen met de Werkplaats 
Voedselbossen Noord-Nederland en zo ja, hoe vaak de deelnemers bij elkaar willen komen, wat het 
voornaamste doel van de werkplaats moet zijn, hoe we dit kunnen realiseren en welke vragen 
beantwoord moeten worden.  De 14 deelnemers die de enquête ingevuld hebben, wilden allemaal 
meedoen met het vervolg. Het doel van de werkplaats moet volgens de deelnemers voornamelijk 
kennisuitwisseling zijn, zowel van elkaar als van experts. Er is behoefte om bij elkaar op bezoek te 
gaan en inspiratie op te doen. Daarnaast is vraag naar inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld op het gebied 
van enten.  
Aan de hand van bovenstaande inventarisatie willen we samen met de natuur- en milieufederaties van 
Groningen en Friesland in 2019 een vervolg geven aan de Noordelijke Werkplaats Voedselbossen 
Noord-Nederland  
 
Ontwerpkit 
In de CoP kwam naar voren dat er behoefte is aan een laagdrempelige manier om een voedselbos te 
ontwerpen. Op dit moment bestaat er nog geen ontwerpkit met daarin de beste soorten om aan te 
planten in het Noord-Nederlandse voedselbos. Wij hebben de deelnemers van de werkplaats de 
opdracht gegeven om na te denken over de vraag welke bomen, struiken en planten absoluut niet 
mogen ontbreken in het Nederlandse voedselbos. Ze kwamen tot een lijst met ruim 80 soorten.  
Daarna hebben de deelnemers de kenmerken van de soorten uitgewerkt. Op basis van deze input is 
een eerste basis voor een toolkit gemaakt  met een uitwerking van 18 soorten. De federaties gaan 
deze toolkit beschikbaar stellen aan beginnende voedselbos initiatieven.  
 
Voedselbos Borger 
Samen met Landschapsbeheer Drenthe, IVN, het Hunebedcentrum hebben we initiatief genomen 
voor de realisering van een educatief voedselbos bij Borger. Hierover is dit jaar aantal keren overleg 
gevoerd o.a. met de gemeente over de mogelijke locatie en financiering van de opstartfase. Dit krijgt 
in 2019 mogelijk een vervolg. Het voortouw ligt hiervoor bij Landschapsbeheer Drenthe. 
 

 
Producten 
 

 Enquête onder bij ons bekende initiatieven; 

 Oprichting en voeding noordelijke Community of Practice Voedselbossen met 25 deelnemers; 

 Onderhoud en voeding Facebookgroep voor voedselbosinitiatieven; 

 Vijf kennisbijeenkomsten/excursies voor startende voedselbosinitiatieven 

 Basis ontwerptoolkit voor voedselbossen; 

 Artikelen Dagblad van het Noorden en Hoogeveense Courant; 

 TV reportages en excursie RTV Drenthe / Nieuwsuur. 
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3.5.4. Jong Leren Eten; Drenthe als lekkerste provincie van Nederland 
 

 
Activiteiten en resultaten 2018 
 
IVN Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben samen de handen ineen geslagen om 
de duurzaam en gezond eten in Drenthe verder op agenda te zetten. Onder het motto Jong Leren 
Eten willen we de komende jaren kinderen en jongeren en andere doelgroepen bewustmaken en 
helpen bij het maken van gezonde, duurzame én lekkere keuzes. Met deze samenwerking leggen we 
verbinding tussen educatie en ondernemers in het werkveld en tussen jong en oud.  
 
Noordelijke voedselagenda 
Samen met IVN hebben we ook de banden aangehaald met de provincies Friesland en Groningen 
waar vergelijkbare initiatieven lopen. Dit heeft o.a. geleid tot een actualisering van de Voedselagenda 
die aan de noordelijke landbouw gedeputeerden is aangeboden en door de provincies is omarmd. 
 
Met de ingrediënten uit deze agenda kunnen bestuurders van provincies, gemeenten, bedrijven, 
instellingen en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de nodige voedseltransitie. De 
Voedselagenda gaat uit van deze Schijf van Vijf; Duurzaam, Lokaal, Gezond, Circulair en Sociaal.   
Met de Voedselagenda sloten we ook aan bij de oproep van Minister Schouten. Zij ziet de dat de 
meerwaarde van voedselbeleid ten opzichte van landbouw-, klimaat-, natuur en 
volksgezondheidsbeleid is dat “dit de consument en het voedselsysteem als uitgangspunt neemt, 
waardoor het verband tussen consumptie en productie beter zichtbaar wordt”. 
 
Noordelijke bijeenkomst voedselbeleid 
Om voedsel als thema voor gezondheid en duurzaamheid neer te zetten, moeten overheden en 
bestuurders het vanuit zorg, onderwijs en bedrijfsleven gaan opnemen in hun beleid. Daarom 
organiseerden we op 16 oktober, in samenwerking met het IVN en de provincies  een inspiratiemiddag 
over voedselbeleid in Noord-Nederland. Deze middag werd bezocht door ruim 100 bestuurders en 
beleidsmakers, ondernemers en nauw betrokkenen bij voedselinitiatieven in Noord-Nederland. 
Keynote-speaker Lucas Simons gaf ons zijn visie op de voedseltransitie en de kansen hiervoor in 
Noord-Nederland. Game’. Drie ondernemers uit Noord-Nederland, Marco Agema (Snackbar van de 
toekomst), Mascha Perquin (Foodtruck Mama Mascha) en Marijke Luring (Westerwolds Goud) 
verzorgden een proeverij. 

 
 
Producten 
 

 Opzet meerjaren-samenwerkingsprogramma in samenwerking met noordelijke voedselmakelaars; 

 Noordelijke voedsel-agenda samengesteld (op basis van de Drentse versie) en aangeboden aan 
provincies; 

 Mede organisatie en uitvoering noordelijke bijeenkomst Voedselbeleid (100 deelnemers). 
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4. Circulair Drenthe 
 
 

4.4. Kernactiviteiten 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe adviseert overheden en bedrijven op het gebied van 
milieubeleid en stimuleert vermindering van milieubelasting en het vergroten van duurzame productie. 
Hierbij ligt de nadruk op het versterken van koplopernetwerken en het verbinden van economie en 
ecologie en verdere ontwikkeling en uitvoering van het provinciale programma voor de circulaire 
economie. 

 
Activiteiten en resultaten  
 
NICE 
We hebben dit jaar mede vorm gegeven aan het samenwerkingsverband NICE (Noordelijk 
Innovatielab Circulaire Economie). We zijn actief deelnemer en lid van de stuurgroep. Deze 
organisatie is in 2017 opgezet als een platform waarbij de activiteiten vooral door en met de partners 
zouden worden uitgevoerd. We merkten dit jaar dat diverse partners wat minder actief waren dan 
beoogd en hebben ze aangespoord daar veranderingen in aan te brengen. Onze eigen inzet richtte 
zich vooral op de hierna beschreven projectactiviteiten. De kwartiermaker van NICE is hier door ons 
steeds nauw bij betrokken.  
 
Klimaatakkoord 
Samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen is invulling gegeven, en zijn bijdragen geleverd 
aan de deeltafel voor het noordelijke bedrijfsleven. Hierin stonden de bijdragen en transitieagenda 
voor de industriecluster centraal. Hieruit is een ambitieus aanbod voortgekomen, dat is ingebracht bij 
de landelijke klimaattafels.  
Ook in landelijk verband hebben de natuur en milieufederaties via de samenwerkende groene 
organisaties inbreng geleverd aan de bedrijventafels voor het Klimaatakkoord.  
Het uitblijven van de CO2-heffing, de kostenverdeling en het grote aandeel voor CO2-opslag, als 
oplossing voor de komende jaren, gaven de doorslag om op het eind van het jaar het voorliggende 
stuk niet te ondersteunen. 
 
Drent Event 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft bijdragen geleverd aan het Drent Event door deelname 
aan de jury voor de uitreiking van de duurzaamheidsprijs op dit Event. Het bedrijf Vepa was de 
overtuigende winnaar. 
 
Circulaire agenda’s  
In noordelijk en landelijk verband zijn we aangesloten bij de diverse bedrijvennetwerken zoals de 
Green Drinks, MVO alliantie en landelijk netwerk circulaire economie van de natuur en 
milieufederaties. Deelname aan deze netwerken is van belang omdat de circulaire economie nog in de 
kinderschoenen staat en vanuit deze netwerken de voorbeelden en initiatieven moeten groeien. 
We hebben o.a. deelgenomen aan de presentaties van de noordelijke agenda waarin de potenties 
voor het Noorden door de provincies zijn verkend. Deze ‘roadmap’ geeft goede handvatten voor de 
verdere aanpak en invulling van dit werk. 
 
Bijeenkomst circulaire economie Assen 
Op verzoek van D66 Assen hebben we een inleiding verzorgd over de circulaire economie in Assen. 
De bijeenkomst kende een goede en brede opkomst en respons. 
 
Gaswinning 
De gaswinning in de ‘kleinere velden’ is een voortdurende bron van zorg. Samen met Milieudefensie 
volgen we de winningen van Vermillion in Zuidwest Drenthe nauwgezet. Milieudefensie neemt hierin 
samen met bewonersorganisaties het voortouw. Tegen de winningsvergunning voor het veld 
Westerveld in de omgeving Assen/Vries hebben we eind van dit jaar - net als diverse gemeenten en 
bewonersorganisaties - beroep aangetekend omdat de Minister naar ons oordeel te weinig rekening 
houdt met de omgevingsgevolgen.  
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Producten 
 

 Partnerschap en mede uitvoerder netwerksamenwerking NICE; 

 Jurering (bedrijfsbezoeken) en deelname Duurzaam Drenthe Event; 

 Deelnemer noordelijke netwerken MVO en circulair; 

 Bijdrage noordelijke bedrijfstafel Klimaatakkoord (i.s.m. Natuur en Milieufederatie Groningen); 

 Inleiding D66 Assen circulaire economie; 

 Kritisch volgen winning kleinere gasvelden en beroep vergunning Westerveld; 

 Deelname Comité van Toezicht EFRO SNN; 

 Deelname CRO vliegveld Hoogeveen. 
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4.5. Projecten Circulair Drenthe 
 
 

4.5.1 Gangmakers op Collegetour 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Dit jaar hebben we een vervolg gegeven aan het project Gangmakers On Tour. De tour draait om het 
portretteren van de goede voorbeelden op circulair gebied in onze regio. We geven zowel 
ondernemers als studenten hiermee handvatten om zelf ook circulair te gaan ondernemen. We deden 
dit sectorgewijs, op verschillende plekken in de regio en proberen van ‘concept en ideaal’ naar praktijk 
te komen.  
In 2018 heeft de Tour een eerste stop gemaakt in Emmen rondom het thema ‘Afval’, gevolgd door een 
bijeenkomst in Assen over de circulaire transitie van de horecasector. De reeks is afgesloten met een 
circulair diner in Meppel, samen met NICE.   
 
Bijeenkomst ‘Aandeel in afvalloos’ 
Deze Gangmakerssessie had als thema ‘Afval’ en was gericht op circulaire ontwikkeling in de 
afvalverwerkende industrie. Drie sprekers, circulaire gangmakers uit de regio verzorgden de 
presentaties.  Wat komt er bij kijken als je een nieuw en van afval gemaakt product op de markt wil 
brengen? Waar liggen de kansen? De bijeenkomst legde veel bloot en gaf de aanwezigen een 
verfrissende inkijk in de wereld van deze spraakmakende Drentse doeners. 
 
Bijeenkomst ‘Hoogstandjes in de horeca’ 
Deze Gangmakerssessie had als thema ‘Horeca’ en was gericht op circulaire ontwikkeling in de 
Drentse horeca – één van de belangrijkste economische drijvers van de provincie. De grote bedrijven 
in de horeca en vrijetijdssector hebben al tal van maatregelen genomen, maar zijn naar eigen zeggen 
nog lang niet klaar.  
 
Circulair diner Meppel 
Aan zes tafels hebben we met lokale ondernemers, overheden en voorlopers gesproken over 
succesverhalen, mogelijkheden en alle vragen die nog bij midden- en kleinbedrijven leven.. De 
groepjes waren goed gemengd en er zijn veel ideeën.. Hier zijn verschillende leads voor 
vervolgsamenwerking uitgekomen en verschillende deelnemers zijn actief met elkaar in contact 
gebracht.  
 

 
Producten 
 
 3 bijeenkomsten georganiseerd waarvan 2 als organisator en presentator, met in totaal 80 

deelnemers; 

 3 interviews gepubliceerd; 

 3 verslagpublicaties n.a.v. de verschillende bijeenkomsten; 

 3 promotievideo’s; 

 Bewustwording- en communicatiecampagne rondom de tour bestaande uit een social media 
campagne met een totaalbereik van 9.700 inwoners.  
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4.5.2. Circulaire keten-allianties 
 
Vanuit de samenwerking binnen de MVO Alliantie Noord Nederland, is voor de regio Assen het 
meerjarige project ‘Koplopers in duurzaam ondernemerschap’ (KDO) ontwikkeld. Daarmee worden op 
3 sporen ondernemers bediend en begeleid bij verduurzaming en de ontwikkeling naar circulair 
ondernemen. De drie onderdelen zijn: 
- een Koploperproject 

- de Masterclasses / Conferentie 

- de Circulaire Ketensamenwerking. 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich in op 2 onderdelen hiervan. Wij zijn de  
trekker van het onderdeel ‘Circulaire ketensamenwerking’. Daarnaast verzorgden wij in het 
Koploperproject, getrokken door Dzyzzion, bedrijven bij hands-on verduurzaming.  

 
 
Activiteiten en resultaten  
 
Circulaire ketensamenwerking 
In het onderdeel ketens zetten we vooral in op circulaire ketensamenwerking. Doel hiervan is het 
gezamenlijk ontdekken hoe je circulair kunt werken, hoe je de reststromen (afval) uit jouw processen 
weer ergens anders als grondstof in kunt zetten, en hoe je interessante nieuwe verdienmodellen kunt 
ontwikkelen die gebaseerd zijn op ‘gebruik in plaats van bezit’.  
In 2017 hebben we daarvoor diverse cross-over bijeenkomsten op gebied van o.a. eiwitten, textiel en 
disposables georganiseerd. Op het gebied van eiwitten heeft dat geleid tot een eiwitalliantie en markt- 
gedragen circulair samenwerkingsinitiatief rond de veldboon (zie 4.5.3. Eiwit anders). 
 
De ervaring gedurende het project leerde dat de doorlooptijden van de ketensamenwerking een lange 
adem vergen en dat het in uitvoering krijgen van nog twee keten-keten samenwerkingsinitiatieven 
binnen de resterende looptijd niet haalbaar zou zijn. Begin 2018 is daarom voor het vervolg de focus 
gelegd op de initiatieffase voor bedrijven. We hebben ons daarbij op een duidelijk hoofdthema - het 
circulair bouwen - gericht. Daarmee sloten we aan op de belangrijkste hoofdopgaven voor de 
circulaire agenda (landelijke programma’s, routekaarten, Noord Nederlandse agenda en speerpunten) 
en het collegeprogramma van de gemeente Assen. 
Als vorm hebben we vervolgens gekozen voor de organisatie van een twee dagen durende mini-
manifestatie en marktplaats rond het thema circulair bouwen met als hoofdlocatie en centraal loket het 
Havenkwartier/de Ondernemersfabriek.  
 
De eerste voorbereidingen voor het Event zijn voor de zomer gestart en richtten zich op het aangaan 
van samenwerking met diverse marktpartijen en ondernemersorganisaties uit de bouw. Dat lukte in 
korte tijd en leidde tot deelname van 20 partijen. Samen met deze organisaties, gemeente en 
provincies hebben we vervolgens het programma uitgewerkt.  
 
Het circulaire bouwevent vond vervolgens begin november plaats. Een 50 tal organisaties bogen zich 
met zo’n 100 deelnemers op vijf verschillende locaties in een groot aantal lezingen en werksessies, 
over de vraag hoe het circulaire bouwen provincie-breed verder handen en voeten gegeven kan 
worden. We hebben het tweedaagse event vervolgens afgesloten met een rijke oogst en een serie 
door de partners gedragen aanbevelingen. Circulair Bouwen in Drenthe vraagt vooral om actieve 
opdrachtgevers en meer projecten. Drentse opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers moeten de 
handen ineen slaan zodat het circulaire bouwen de nieuwe standaard en gemeengoed gaat worden. 
Het Circulair Bouwen geldt - boven energieneutraal en aardgasloos -  als grootste uitdaging voor de 
Drentse bouwsector, maar staat nog in de kinderschoenen. Gelukkig laten voorbeeldprojecten zien 
dat het kan en ook niet duurder hoeft te zijn. Er is nu vooral behoefte aan een samenhangende 
aanpak voor meer massa en praktijkervaringen via een groeiend aantal projecten. 
Als vervolg op dit Event zijn we vervolgens met diverse partners om de tafel gegaan. Doel en inzet 
van de trekkende partijen is om de regionale samenwerking verder vorm te geven en de 
vervolgstappen te zetten die nodig zijn om meer projecten van de grond te krijgen (zie 4.5.4 Circulair 
Bouwen). 
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Koploperproject 
Het onderdeel koploperproject wordt getrokken door Dzyzzion. De Natuur en Milieufederatie heeft 
daarbinnen een aantal bedrijven begeleid en is daarnaast dit jaar ook gestart als deelnemer in dit 
project. In 2017 is een eerste groep bedrijven gestart. De 12 deelnemers aan deze eerste ronde van 
het project waren: Alescon, Animo, Complies, Sympany Assen, Interzorg, Klok Onderhoud- en 
AfbouwgroepBV, Kumoweld, Rozenveld Hoveniers, UNP Accountants, Rabobank Assen en Noord-
Drenthe, UMCG Ambulancezorg en HTO. Na een startbijeenkomst en kennismaking zijn de bedrijven 
elk grondig doorgelicht op het gebied van duurzaamheid met de DuOn-scan (gebaseerd op de 
internationale richtlijn ISO 26000). Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er 
allemaal al goed gaat, wat er beter kan en welke voordelen behaald kunnen worden. 
Daarnaast wordt de Milieubarometer gebruikt om de milieuprestaties inzichtelijk te maken. Nadat alle 
nulmetingen in de groep zijn uitgevoerd, worden de uitkomsten gedeeld in een 
terugkoppelingsbijeenkomst. Vervolgens gaat elke bedrijf aan de slag met het opstellen van een 
praktisch actieplan en deze plannen worden wederom tijdens een bijeenkomst gedeeld. Tenslotte 
gaan alle deelnemers aan de slag met een opdracht over MVO-communicatie: hoe breng ik mijn MVO 
boodschap over. Deze eerste ronde is voor de zomer afgerond en met de bedrijven geëvalueerd. Het 
project, de begeleiding en resultaten kregen een dikke voldoende. 
De tweede ronde van het koploperproject is na de zomer gestart en zal in 2019 worden afgerond. 
Voorzien is dat de derde ronde in de eerste helft van 2019 zal starten. 
 
MVO- Conferentie 
In juni is door Assen voor Assen de MVO-Conferentie 2018 georganiseerd. Hier presenteerden de 
eerst ronde koplopers de resultaten van hun inspanningen aan een breed publiek. Het hoofdthema 
van de conferentie was elektrisch rijden ingeleid door de keynote spreker Auke Hoekstra van de TU 
Eindhoven. Tot slot zijn op de conferentie aan de uitreikingen van het Koploper Certificaat, het MVO 
Certificaat en de Koploperprijs uitgereikt. 

 
Evaluatie 
In het voorjaar van 2019 zal het samenwerkingsproject worden geëvalueerd met de deelnemers en 
betrokken partners. Met zowel het ketenproject, het koploperproject de masterclasses, de 
Meets&Greets en de conferentie zijn vele ondernemers en andere organisaties in de regio bereikt. 
Aan hen werd kennis, expertise en netwerk geboden zodat zij houvast hebben in hun beweging meer 
duurzaam en circulair te ondernemen. De meest directe en snelle resultaten zijn bereikt via de inzet 
van het koploperproject.  
Uit het ketendeel zijn circulaire samenwerkingsinitiatieven ontstaan maar de aanloop en 
doorlooptijden van dit soort initiatieven zijn lang. Met het verbinden en inspireren van de partijen 
hebben we zetjes kunnen geven, maar de vervolgstappen blijken op veel terreinen nog wel complex. 
. 
 

Producten  
 

 Begeleiding 2 bedrijven koploperproject; 

 Follow up/nazorg ketenbijeenkomsten 2017; 

 Organisatie en uitvoering tweedaags Event Circulair Bouwen 
o 20 partners; 
o 22 activiteiten op 5 locaties; 
o 100 deelnemers uit ongeveer 50 organisaties; 

 Oogst een aanbevelingen voor vervolg initiatieven en circulair ketensamenwerking. 
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4.5.3. Consortium Veldboon / Eiwit Anders 
 

Activiteiten en resultaten 2018 
 
Naar aanleiding van de Meet en Eats over lokale ketens en eiwitransitie, is de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe in het voorjaar van 2017 gestart met de Kookpot Eiwittenstoofpot voor de 
zorg. Samen met een 20-tal partners is onder begeleiding van eiwittransitie expert Jeroen Willemsen 
toegewerkt naar een business case voor een lokale keten van eiwitgewassen voor de zorg.   
De energie die in dit gezelschap ontstond heeft vervolgens gezicht gekregen in een Circulaire 
Ketenalliantie rondom de Veldboon; het consortium Eiwit Anders. 
Inzet is om de lokale veldbonenteelt te verbinden aan regionale verwerking en afzet. Deze circulaire 
keten is goed voor klimaat, regionale economie en gezondheid. Dit jaar hebben we met het 
consortium geprobeerd de samenwerking en business case verder rond te krijgen. 
 
Samen met de Noordelijk innovatieorganisatie Greenlincs hebben we Mark Kats als extern adviseur 
een verdere verkenning laten uitvoeren naar de samenwerking met verwerkers en kennisinstellingen 
en mogelijke knelpunten en financieringsopties. Deze verkenning is in de tweede helft van dit jaar 
besproken met de stakeholders. 
Gebleken is dat de regionale verwerkers inmiddels als gevolg van onze eerste initiatieven enkele 
eerste producten met veldbonen in de markt hebben gezet. Zij zijn bereid tot verdere stappen. Binnen 
de zorg is er belangstelling voor afname en het uittesten van deze producten omdat ze goed 
aansluiten bij de voedingsbehoeften van oudere mensen. Ook twee telers hebben eerste ervaringen 
opgedaan. Hun oogst en product sluit nog niet aan op de eisen van de verwerkers.  
Van Hall Larenstein hebben we bereid gevonden afstudeerders beschikbaar te stellen om deze match 
te verbeteren. Met de meest betrokken partners hebben we eind 2018 gesproken over de follow up. 
Besloten is om op basis van de marktverkenning in te zetten op drie op elkaar aansluitende sporen:  
- een telersregeling die regionale telers ruggensteun en garanties biedt voor meerjarige ervaring 

voor het geschikter maken van de oogst voor humane afzet  

- een verwerkingsspoor getrokken door kennisinstellingen gericht op de verwerkingsmethoden van 

de oogst tot geschikter meel en nevenproducten  

- een afzetspoor waarin de veldboon wordt toegepast als vleesvervanger en of meel voor 

bakkerijen e.d. 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is in dit geheel nog steeds een verbindende schakel. De 
gezamenlijk inzet is om de drie sporen in 2019 verder op te schalen en te vervolgen. We zouden hier 
graag een provinciale green deal aan willen verbinden, maar hebben dit in 2018 nog niet kunnen 
realiseren. 
 
 

Producten 
 

 Faciliteren samenwerking Eiwit Anders 

 Marktverkenning en rapportage Business Cases door Mark Kats Food Consulting 

 Twee bijeenkomsten met stakeholders 

 Start afstudeerders Van Hall Larenstein voor teelt ondersteuning. 
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4.5.4. Circulair Bouwen 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Als vervolg op het Event Circulair Bouwen zijn we met de betrokken partners om tafel gaan zitten voor 
het opzetten van vervolgactiviteiten en acties waarmee we de aanbevelingen uit het Event verder 
handen en voeten willen geven. We stellen vast dat het noordelijke en provinciale speelveld rondom 
circulair bouwen in eerste instantie gebaat is bij een bundeling van krachten en de programmatische 
samenwerking. Daarvoor zijn eind 2018 de eerste stappen gezet. De NVBU, Bouwend NL, NICE en 
de natuur en milieufederatie hebben besloten de krachten te bundelen en willen dit programma samen 
met overheden en andere stakeholders verder uitbouwen. Rond dit programma zal een korte promotie 
film worden samengesteld. Het geheel zal in maart 2019 worden gepresenteerd. 
 

 
Producten 
 
 2 netwerkbijeenkomsten voor de markt en regionale overheden; 

 Productie programma en promotiefilm ‘Drenthe Bouwt Circulair’. 
 

 

 

4.5.5. De Zwamkar 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Met de Zwamkar hebben we in 2018 samen met NICE en WesterZwam een circulair concept 
zichtbaar gemaakt. Binnen dit project was het de missie om een mooi voorbeeld van up-cycling te 
verbeelden en bekender te maken. 
Wanneer je van koffiedik een oesterzwam maakt, of bijvoorbeeld een zwam(bitter)bal dan is dit 
eindproduct van hogere waarde dan het oorspronkelijke. Deze combinatie is bovendien een mooi 
voorbeeld van ‘prosumptie’, waar productie en consumptie héél dicht bij elkaar liggen 
De Zwamkar is in 2018 geplaatst op Zernike campus (NICE.) als inspiratie/educatie attribuut. Dit sluit 
aan op het ZernikeZwam project (een kwekerij op de campus) waar NICE en WesterZwam samen aan 
hebben gewerkt. Ook studenten hebben op deze manier kennis kunnen maken met de Zwamkar. 
Eind dit jaar is de kar helaas door het RDW afgekeurd. De kar kan daarom niet meer worden verreden 
of op verschillende locaties worden ingezet.  

 
 
Producten 

 
 Verrijdbare kar voor promotie van het circulaire ‘zwammen op koffiedik’ traject; 

 De kar is overgedragen aan NICE en zal in 2019 worden geplaatst op de Hanzecampus. 
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5. Mooi Drenthe 
 

 
5.4. Kernactiviteiten Mooi Drenthe 
 
Onze kernactiviteiten binnen Mooi Drenthe richten zich op een (gecoördineerde) inbreng van groene 
waarden bij ruimtelijke plannen en beleid. We adviseren, nemen deel aan overlegorganen en 
projectgroepen en leveren inbreng in planprocessen van provinciaal belang. We zijn een 
gesprekspartner voor plannenmakers en vormen de verbindende schakel tussen beleid en bewoners 
die zich inzetten voor bescherming, herstel en ontwikkeling van Mooi Drenthe. 

 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Advisering ruimtelijke kwaliteit en belangenbehartiging 
 
Samen met de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en lokale natuur- en milieugroepen 
dragen wij bij aan een goede ruimtelijke bescherming van de kernkwaliteiten van Drenthe. Deels doen 
wij dat via de formele weg middels reacties, zienswijzen en bezwaren op (ontwerp)-plannen, maar in 
toenemende mate ook door middel van (het organiseren van) deskundige participatie in een vroeg 
stadium van ruimtelijke plan- en visievorming. 
 
Revisie Omgevingsvisie Drenthe en POV 
Dit jaar hebben we op verschillende manieren onze bijdrage geleverd in de procedure voor de Revisie 
van de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale Omgevingsverordening (POV). In februari hebben 
we samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan de 
Statencommissie Omgevingsbeleid in een brief onze eerste reactie op een aantal hoofdpunten op het 
ontwerp van de Revisie Omgevingsvisie meegegeven. Ook in een later gesprek met Gedeputeerde 
Staten zijn deze punten ingebracht. 
 
In mei hebben we samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten een zienswijze 
ingediend op de ontwerp Revisie Omgevingsvisie en de POV. Hoofdpunten betroffen de definitie van 
de kernkwaliteit Natuur, de onduidelijkheid over de inzet van het ‘Combinatiemodel’ en vooral de 
onderdelen die gaan over grootschalige energieopwekking (wind/zon). Onze zienswijze heeft er toe 
geleid dat de indicator voor de kernkwaliteit Natuur zich richt op biodiversiteit en met betrekking tot het 
combinatiemodel is aangegeven dat de invulling daarvan nog nadere uitwerking krijgt.  
Uiteindelijk hebben wij bij de behandeling van de Revisie Omgevingsvisie en de POV in de 
Statencommissie ingesproken. Daarbij hebben we gevraagd om meer provinciale sturing op 
zonneparken en windturbines. Op 3 oktober 2018 zijn de Revisie Omgevingsvisie en POV vastgesteld. 
In Provinciale Staten is veel aandacht geschonken aan onze oproep voor meer provinciale regie op 
zonneparken. Het leidde tot diverse moties en amendementen en een aantal toezeggingen op deze 
punten. De feitelijke tekst en inhoud van plan en verordening zijn echter op dit punt niet gewijzigd.  
Verdere onderdelen van deze Omgevingsvisie kunnen wij omarmen. Het gaat er nu om dat bij de 
uitvoering ook voor de energieopgave de ruimtelijke inpassing zorgvuldig plaatsvindt en dat de 
Drentse kernkwaliteiten daarin een leidende positie krijgen. 
 
Zonneparken 
Er zijn dit jaar veel bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor zonneparken ter inzage 
gekomen, met name in de gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen. Gedurende de zomer werden er 
door de gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen in totaal 12 plannen voor zonnecentrales in het 
landelijk gebied ter inzage gelegd. In totaal ging het om ca. 300 hectare agrarische gronden waar 
zonnepanelen op zijn voorzien. In afstemming met Het Drentse Landschap hebben we op 5 van de 
plannen die grote impact hebben op het landschap en de natuur/wateropgaven een zienswijze 
geschreven. Onze hoofdbezwaren richten zich op de locatiekeuze die vooral is ingegeven door 
grondpositie en de totale ruimte die is gegeven aan deze parken in het landelijk gebied. Bij een aantal 
plannen zijn wij ook in overleg gegaan met de ontwikkelaars. Dit heeft geleid tot wat kleinere 
aanpassingen die ten goede komen aan natuur en landschap.  
De zienswijzen hebben niet geleid tot een fundamentele wijziging van de voorliggende plannen, maar 
hebben bij de betreffende gemeenten wel de discussie los gemaakt over de door deze gemeenten 
gehanteerde kaders en werkwijzen.  



 
40 

 

Gemeente Borger-Odoorn gaat zijn kaders en aanpak evalueren en gemeente Hoogeveen is gaan 
werken aan een nieuw beleidskader. 
 
Na de vaststelling zijn we in twee gevallen, samen met het Drentse Landschap, tegen de 
omgevingsvergunning voor het zonnepark Zwarte Water te Pesse en tegen het bestemmingsplan voor 
het zonnepark Exloo, in beroep gegaan. Het beroep tegen het zonnepark Zwarte Water is mede door 
de aangrenzend landgoedeigenaar ingediend. Over het zonnepark Zwarte Water was op dat moment 
al het overleg gaande met Powerfield en de gemeente Hoogeveen. Inmiddels is er overeenstemming 
bereikt over aanpassing van het plan. Powerfield gaat randzones van het zonnepark robuuster en 
natuurlijk inrichten en het beheer richten op het vergroten van de biodiversiteit. Na ondertekening van 
de overeenkomst gaan we het beroep intrekken. Dit betekent dat we de landschapsschade op deze 
locatie hebben weten te beperken en voor natuur in dit gebied ook wat winst hebben geboekt. 
 
Overige ruimtelijke plannen 
In 2018 zijn door ons in totaal 30 ruimtelijke plannen en vergunningen beoordeeld waar mogelijk 
natuur- en landschapswaarden in het geding waren. In 22 gevallen heeft dit geleid tot een (of 
meerdere) schriftelijke reactie(s) in de vorm van een beroepschrift, zienswijze, bezwaar, 
handhavingsverzoek of advies. In meerdere gevallen was onze reactie voor het bevoegd gezag 
aanleiding om aanpassingen of aanvullingen in een plan door te voeren. Bij een aantal plannen is 
doorwerking van onze adviezen en inspraak nog niet aan te geven, omdat de procedure nog loopt.  
 
Een aantal voorbeelden uit ons ruimtelijke werk lichten we hieronder uit: 

 Op 22 februari  heeft de gemeenteraad van Midden-Drenthe het bestemmingsplan Lievingerveld 

vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van een nieuw woongebied van 150 

woningen ten oosten van Beilen. In 2017 hadden wij diverse keren samen met Het Drentse 

Landschap en Natuurmonumenten bezwaar gemaakt tegen dit bestemmingsplan, omdat het 

nieuwe woongebied voor een groot deel in het beekdal van de Beilerstroom gepland is. Ook is er 

diverse keren met de gemeente overleg gevoerd. Hoewel het overleg tot aanpassing van het 

bestemmingsplan heeft geleid, kwam de gemeente niet tegemoet aan het hoofdpunt van onze 

bezwaren, de locatiekeuze in relatie tot de wateropgave. We zijn daarom in beroep gegaan. Na 

het instellen van het beroep hebben we het lopende overleg met de gemeente voortgezet en dit 

heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de 

Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten. In de 

overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een deel van het plangebied heeft 

aangewezen voor natuurontwikkeling in combinatie met de realisering van de wateropgave. 

Daarnaast is een aantal afspraken vastgelegd in een bestuurlijke brief. Na het tekenen van de 

overeenkomst hebben wij ons beroep ingetrokken. 

 Mede op verzoek van een aantal bewoners uit Nieuw-Buinen hadden wij de gemeente Borger-

Odoorn in 2017 samen met Het Drentse Landschap verzocht om handhavend op te treden en te 

zorgen dat een pluimveehouderij aan het Noorderdiep in Nieuw-Buinen zo snel mogelijk zou 

worden beëindigd. Ook omwonenden hadden een handhavingsverzoek ingediend. Het 

pluimveebedrijf was in verband met overlast namelijk verplaatst naar een nieuwe locatie buiten het 

dorp en had het bedrijf op de oude locatie inmiddels moeten beëindigen. Aangezien de gemeente 

niet in actie kwam, hebben we de gemeente in april van dit jaar samen met Het Drentse 

Landschap in gebreke gesteld. Ook de omwonenden hebben dit gedaan. Uiteindelijk heeft dit als 

resultaat gehad dat de gemeente handhavend is gaan optreden en het bedrijf op de oude locatie 

conform alle afspraken zijn activiteiten heeft beëindigd. 

 In het kader van het vooroverleg hebben wij samen met Natuurmonumenten gereageerd op het 

voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green 

Planet, 2018. Dit plan biedt onder meer ruimte voor een uitkijktoren c.q. reclamemast van 50 

meter hoog. Wij hebben hier, net als een groot aantal omwonenden, bezwaar tegen gemaakt. 

Vanwege de vele negatieve reacties op het plan, met name voor de uitkijktoren, wil de 

ondernemer nu in gesprek met omwonenden en stakeholders. Eind november hebben in dit kader 

twee eerste dialoogavonden plaatsgevonden. In 2019 krijgt dit een vervolg.  
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Netwerk en projectontwikkeling Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Met het netwerk Ruimtelijke Kwaliteit vormen we de verbindende schakel tussen beleid en bewoners 
die zich inzetten voor bescherming, herstel en ontwikkeling van Mooi Drenthe. In 2018 hebben we o.a. 
alle leden van ons netwerk opgeroepen deel te nemen aan een door de provincie Drenthe 
georganiseerd debat over de nieuwe Omgevingsvisie. Diverse leden van het netwerk hebben hierop 
gereageerd en/of deelgenomen aan het debat. Ook bij discussie over zonneparken zijn alle leden 
uitgenodigd voor het door ons georganiseerde publieke debat ‘Zonneparken passend bij Drenthe’. 
 
Het netwerk in de gemeente Hoogeveen hebben we specifiek geïnformeerd over onze inzet met 
betrekking tot zonneparken, alsmede over de informatieverstrekking vanuit de gemeente over 
kaveluitgifte voor woningbouw in het Spaarbankbosch.  
 
Naast het betrekken van de deelnemers van het bestaande netwerk adviseren/ondersteunen we ook 
(nieuwe) lokale groepen bij hun inzet op ruimtelijke kwaliteit. In 2018 hebben we drie 
bewonersinitiatieven ondersteund:  

 Nieuwe bewonersgroep in Schipborg/Zuidlaren die zich verzetten tegen het plan om ook dat deel 

van de N34 (Emmen-De Punt) mogelijk te verdubbelen. 

 Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen die we adviseerden in het kader van het opstellen 

van het uitvoeringsplan voor de ‘Expeditie Norgerduinen’. Dit om de eerder door ons ontwikkelde 

projecten tot uitvoering te brengen. 

 Nieuwe bewonersgroep in Buinerveen die zich zorgen maakt over de omvang en inpassing van 

het geplande zonnepark Paardetangendijk. Wij hebben ze geadviseerd bij het opstellen van een 

zienswijze, alsmede bij de formulering van de inspraak tijdens de behandeling van het zonnepark 

in de gemeenteraad. 

Ons voornemen was om in 2018 inbreng van het netwerk ruimtelijke kwaliteit te organiseren bij 
omgevingsvisies van gemeenten. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Tynaarlo. 
Daaruit bleek echter dat we nog te vroeg waren omdat de gemeente het proces nog aan het opstarten 
was. Er zijn wel afspraken gemaakt om hier in 2019 verder invulling aan te geven. 
 
In samenwerking met het Steunpunt Erfgoed Drenthe is gewerkt aan een projectvoorstel om expertise 
en ervaringen in Drenthe met betrekking tot het betrekken van inwoners bij landschap bijeen te 
brengen om op die manier ook een nieuw netwerk op te starten. Na afstemming met de provincie is 
afgesproken om daar in 2019 verder uitwerking aan te geven.  
 
 

Producten 
 
Adviezen en ondersteuning 

 Inspreekreactie bestemmingsplan Lievingerveld; 

 Beroep bestemmingsplan Lievingerveld; 

 Overeenkomst en bestuurlijke brief met afspraken tussen gemeente Midden-Drenthe en Het 
Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe over Lievingerveld 

 Reactie voorontwerp bestemmingsplan ziekenhuis Meppel; 

 Brief Statencommissie Omgevingsbeleid Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe; 

 Zienswijze ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 en ontwerp-Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe; 

 Inspreekreactie Revisie Omgevingsvisie Drenthe; 

 Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Energiepark Pottendijk; 

 Zienswijze Notitie reikwijdte en detailniveau MER Energiepark Pottendijk; 

 Ingebrekestelling Noorderdiep 101 Nieuw-Buinen; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Buinen, Noorderdiep 99 en 101; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borger-Odoorn; 

 Reactie voorontwerp bestemmingsplan Transferium De Punt; 

 Reactie conceptbestemmingsplan melkveebedrijf ’t Nije Hoff; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan melkveebedrijf ’t Nije Hoff; 

 Zienswijze ontwerpuitwerkingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Oosterveld Norg; 
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 Vooroverlegreactie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam 
energiestation Green Planet, 2018; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Zonnepark Exloo’; 

 Beroep bestemmingsplan en omgevingsvergunning Zonnepark Exloo; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Zonnepark Daalkampen’; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, zonnepark Hooghweg Energy Buinen; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, zonnepark Paardetangendijk Buinerveen; 

 Inspreekreactie t.b.v. raadsvergadering zonneparken Borger-Odoorn; 

 Handhavingsverzoek Stapelerweg 14 De Wijk; 

 Vooroverlegreactie aanvragen 6 omgevingsvergunningen zonneparken gemeente Hoogeveen; 

 Zienswijze ontwerpbesluit Omgevingsvergunning zonnepark Zwarte Water Pesse; 

 Beroepschrift zonnepark Zwarte Water Pesse; 

 Vooroverlegreactie aanvraag omgevingsvergunning zonnepark Hendrik Reindersweg Zwarte 
Water Pesse; 

 Reactie omgevingsvergunning Ontwikkelplannen Copperhead Airsoft Hooghalen; 

 Stellungnahme Windpark Burgerwindpark Fehndorf/Lindloh. 
 

Kennisoverdracht en netwerken 

 Deelname aan en inbreng bij werkateliers over ruimtelijke inpassing (landschap, natuur en water) 
van Toeristisch Recreatieve Zone Assen; 

 Inbreng natuur- en milieubelangen in overleg Convenantpartners TT-circuit en omgeving; 

 Overleg werkgroep Harry de Vroome en uitreiking Harry de Vroome penning; 

 Advies en ondersteuning lokale netwerken, te weten: Werkgroep omwonenden N34; 
Schipborg/Zuidlaren i.v.m. partiële verbreding N34, bewonersgroep Buinerveen i.v.m. 
zonneparken en VvHE Oosterduinen i.v.m. inbreng bij Expeditie Norgerduinen; 

 Drie keer deelname aan en inbreng bij structureel overleg Noaberschap 2.0, gemeente 
Noordenveld; 

 Projectvoorstel kennisnetwerk bewonersbetrokkenheid bij landschap i.s.m. Steunpunt Erfgoed 
Drenthe. 
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5.5. Projecten Mooi Drenthe 
 
 
5.5.1 Drentse vakantieparken vitaal en natuurlijk 
 
Activiteiten en resultaten 
 
In december 2017 hebben de provincie, het Recreatieschap, de Drentse gemeenten en de RECRON 
het bestuurlijk convenant ‘Aanpak Vitale Vakantieparken (VVP) Drenthe 2018-2024’ ondertekend. De 
aanpak richt zich op revitalisering van de verblijfsrecreatiesector in Drenthe. 
Dit jaar is het convenant uitgewerkt in een Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe en een 
Governance Programma VVP Drenthe. Door inbreng in de werkgroep Vitale Vakantieparken, 
gesprekken met de kwartiermaker en schriftelijke input hebben we hieraan bijgedragen. Met als 
resultaat dat de ambitie van het programma VVP is dat de ontwikkeling van vitale vakantieparken 
(oer)natuur en landschapsbeleving en cultuur versterkt. Voor de ontwikkeling van vakantieparken 
vormen duurzaamheid en circulariteit bovendien een expliciete doelen. 
Voor de circulaire ontwikkeling van vakantieparken hebben we een voorstel uitgewerkt voor een 
zogenaamd multidisciplinair werkatelier, in de vorm van meerdere werksessies, waardoor circulariteit 
en duurzaamheid een plek kunnen krijgen in de uitvoering van het programma VVP. 
In 2018 lag de nadruk op de voorbereiding van de uitvoering van het programma VVP, zowel op 
provinciaal als op gemeentelijk niveau. Ons voorstel voor een circulaire aanpak van revitalisering van 
Drentse vakantieparken liep voor op het tempo van het actieprogramma en kwam daardoor te vroeg. 
In 2019 gaan we hier in overleg met de Taskforce VVP verder uitwerking en uitvoering aan geven. 
Ook gaan we in afstemming met de natuurorganisaties een gecoördineerde inbreng van natuur- en 
landschapsbelangen leveren bij de uitvoering van het programma VVP. 

 
 
Producten 
 
 Deelname aan en inbreng in werkgroep Vitale Vakantieparken; 

 Gesprekken met kwartiermaker Vitale Vakantieparken; 

 Voorstel voor multidisciplinair werkatelier ‘Inpassing Circulaire Toekomst in Vitale 
Vakantieparken’; 

 Deelname aan bijeenkomst ‘Drenthe, een sterk merk’. 
  



 
44 

 

5.5.2. Broedplaatsen voor een mooier Drenthe 
 

 
Activiteiten en resultaten 2018 
 
Met het project broedplaatsen voor een mooier Drenthe beogen we (nieuwe) ruimtelijke opgaven in 
het landelijk gebied zodanig te combineren met het nieuwe ruimtelijke instrumentarium dat dit leidt tot 
verbetering/versterking van de ruimtelijke kwaliteit en bijdraagt aan duurzamer ruimtegebruik. De 
belangrijkste aanleiding voor het organiseren van broedplaatsen in 2019 was het grote aantal 
initiatieven voor grootschalige grondgebonden zonnecentrales. Daarnaast brachten we middels 
ontwerp en onderzoek voor het Overlegorgaan Drentsche Aa in beeld welke bijdrage er vanuit het 
Nationaal Park Drentsche Aa kan worden geleverd aan de Energietransitie. 
 
Broedplaats ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ 
De ontwikkeling van nieuwe energielandschappen is, naast de natuur- en wateropgaven en de 
schaalvergroting in de landbouw, de belangrijkste ruimtelijk-economische ontwikkeling in het landelijke 
gebied met invloed op de ruimtelijke kwaliteit en beleving van het Drentse landschap. Eind 2017 
constateerden we al dat er sprake was van een enorme hoeveelheid plannen voor zonneparken op 
agrarische gronden, voornamelijk vanuit commerciële ontwikkelaars. Dit is de aanleiding geweest om 
in 2018 meerdere (vormen van) broedplaatsen te organiseren onder de noemer ‘Zonneparken 
passend bij Drenthe’  
 
Begin 2018 hebben we allereerst alle plannen en initiatieven in Drenthe in beeld gebracht en met die 
gegevens hebben we politiek, publiek en media opgezocht. Vooral de vele persaandacht die daarop 
volgde heeft de problematiek en onze visie op het thema nadrukkelijk op de kaart gezet. De politieke 
en maatschappelijke discussie over de dreigende stortvloed aan grote zonneparken in het Drentse 
landelijk gebied is vooral door onze inzet, in combinatie met het toenemende verzet van bewoners 
tegen concrete plannen voor zonneparken, stevig op gang gekomen. 
 
Parallel aan bovengenoemde agendering zijn we direct gestart met de organisatie van verschillende 
broedplaatsen/werksessies met zowel de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in 
Drenthe, als met (koepelorganisaties) van lokale energie-initiatieven in Noord-Nederland. Doel van 
deze sessies was om tot een steeds beter gefundeerde en vooral gedeelde visie en strategie te 
komen met betrekking tot zonneparken die wel passen bij de kernkwaliteiten van Drenthe en 
bovendien kunnen rekenen op draagvlak vanuit de gemeenschap. In dat kader organiseerden we eind 
mei ook een zeer gewaardeerde broedplaats ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ voor en met 
beleidsmedewerkers van gemeenten, raadsleden, energiecoöperaties, provincie, terreinbeheerders en 
netbeheerders. Rondom de thema’s draagvlak/participatie en de ruimtelijke opgave bij 
grondgebonden zonneparken werd kennis uitgewisseld en naar oplossingen gezocht. De uitkomsten 
van de verschillende broedplaatsen zijn uiteindelijk ook samengebracht in ons ‘Manifest zonneparken 
Noord-Nederland; 7 vuistregels voor overheden en ontwikkelaars. Aan de hand van dit manifest 
voeren we doorlopend gesprekken met gemeenten en ontwikkelaars, wat uiteindelijk moet resulteren 
in gemeentelijke beleidskaders en initiatieven gericht op mooie, rendabele en maatschappelijk 
relevante zonneparken. 
 
Direct na de zomer organiseerden we naar aanleiding van diverse actuele ontwikkelingen rondom 
zonneparken een ‘ronde tafelgesprek’ waarin we acties en aanbevelingen gericht op een ontwikkeling 
van zonneparken met meerwaarde voor Drenthe voorlegden aan en bediscussieerden met 
Statenleden en een breed scala aan maatschappelijke partners. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd 
in concrete en breed onderschreven aanbevelingen voor (aanpassing van) het provinciale 
omgevingsbeleid die ook door verschillende partijen zijn vertaald naar moties die zijn ingebracht 
tijdens de vaststelling van de nieuwe omgevingsvisie door PS. 
 
De inzet op en uitkomsten van de verschillende broedplaatsen hebben we ook ingezet om de 
gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Hoogeveen (pro)actief te adviseren over (de 
bijstelling van) beleidskaders met betrekking tot grondgebonden zonnecentrales. Met name op de 
thema’s ‘participatie’ en ‘landschappelijke inpassing’ zijn (of worden) veel van onze aanbevelingen 
door deze gemeenten overgenomen. 
 
Ook met (commerciële) ontwikkelaars van grootschalige zonneparken in Drenthe zijn we in 2018 het 
gesprek aangegaan over locatiekeuze, landschappelijke inpassing en participatie. Concrete plannen 
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en vergunningprocedures in met name Hoogeveen en Borger-Odoorn gaven daar aanleiding toe. 
Deze gesprekken lopen deels nog en deels hebben ze al geresulteerd in aanpassingen aan met name 
de landschappelijke inpassingsplannen van (vergunde) plannen. Het belangrijkste resultaat voor de 
langere termijn is echter dat initiatiefnemers/ontwikkelaars (en gemeenten) inmiddels aangeven 
overtuigd te zijn van het belang van het vroegtijdig betrekken van (lokale) natuur- en 
milieuorganisaties en lokale energie-initiatieven als het gaat om de ontwikkeling van zonneparken in 
het landelijk gebied. 
 
Kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa 
Eind 2017 organiseerden we de eerste bijeenkomst van het ‘Kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche 
Aa’ over de mogelijke bijdrage vanuit het NP Drentsche Aa aan de energietransitie. Vanuit het 
Overlegorgaan Drentsche Aa werd, naar aanleiding van de behandeling van het verslag van die 
bijeenkomst, aangedrongen op een vervolg om tot een concretere invulling te komen. Hieraan is in 
2018 invulling gegeven middels een ‘ontwerpend onderzoek’ en een bespreking/concretisering 
daarvan in een tweede werksessie met het kennis- en kwaliteitsnetwerk. De resultaten van het 
onderzoek en de werksessie zijn samengebracht in de rapportage ‘Drentsche Aa, landschap met 
energie; de mogelijke bijdrage van het Nationaal Park Drentsche Aa aan de energietransitie. Hierin 
zijn aanbevelingen en mogelijke acties opgenomen die begin 2019 aan het Overlegorgaan worden 
voorgelegd. 
 
 
Producten 
 

 Inventarisatie plannen van initiatiefnemers en beleid van Drentse gemeenten m.b.t. beoogde 
zonneparken, vertaald naar kaartbeelden en presentaties die op verschillende bijeenkomsten zijn 
ingezet om de omvang en impact te illustreren en onderbouwen; 

 Plusminus 20 publicaties in lokale, regionale en landelijke media waarin opinie en de 
inventarisatie van de NMF Drenthe zijn overgenomen; 

 Gezamenlijk manifest zonneparken Noord-Nederland; 7 vuistregels voor overheden en 
ontwikkelaars; 

 Kennis- en discussiebijeenkomst ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ in Ansen met 40 deelnemers 
vanuit gemeenten, provincie, de lokale energiebeweging en projectontwikkelaars; 

 Ronde tafelgesprek met 20 deelnemers vanuit Provinciale Staten, LTO Noord, Recron, Het 
Drentse Landschap, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Enexis, de 
Drentse Koepel van Energie-initiatieven en Energie van Ons; 

 Mondelinge en schriftelijke adviezen met betrekking tot de invulling van effectieve beleidskaders 
voor zonneparken aan gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen, Noordenveld en Assen; 

 Concrete voorstellen aan projectontwikkelaars voor een betere landschappelijke inpassing van en 
grotere bijdrage aan vergroting van biodiversiteit door (vergunde) zonneparken in Hoogeveen en 
Borger-Odoorn; 

 Presentatie ‘Bijdrage NP Drentsche Aa aan de energietransitie’ aan de projectgroep NP 
Drentsche Aa; 

 Ontwerpend onderzoek naar de mogelijke bijdrage van het noordelijk deel van het NP Drentsche 
Aa aan de energietransitie, vastgelegd op twee kaarten en in een PowerPointpresentatie 

 Vervolg-werksessie ‘Drentsche Aa, landschap met energie?’ met deelname vanuit provincie 
Drenthe, BOKD, LTO Noord, gemeente Assen en Tynaarlo, Staatsbosbeheer en Waterschap 
Hunze en Aa’s; 

 Rapportage ‘Drentsche Aa, landschap met energie; de mogelijke bijdrage vanuit het Nationaal 
Park Drentsche Aa aan de energietransitie’ d.d. 20 december 2018. Tot stand gekomen in 
samenwerking met Lindehout Landschapsarchitecten. 
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5.5.3. Drents Goud / De landschapsacademie 
 

 
Activiteiten en resultaten 2018 
 
Drents Goud 
Door schaalvergroting in de landbouw en het verlies aan functionaliteit zijn kleine landschaps-
elementen sluipenderwijs aan het verdwijnen in het landelijk gebied. Onder de titel ‘Drents Goud’ zijn 
we daarom in 2016 begonnen met het opzetten van een samenwerkingsverband gericht op het 
behoud en versterking van kleine landschapselementen in Drenthe. In 2017 is dat verder opgepakt en 
hebben we samen met de partners een samenwerkingsprogramma bestaande uit vier sporen opgezet 
waaraan elke partij een bijdrage kon leveren. De inzet voor 2018 was om aan dat programma verder 
vorm en inhoud te geven en waar mogelijk verder uit te bouwen. Helaas hebben we moeten 
constateren dat er bij partners en overheden te weinig inzet en middelen beschikbaar waren te maken 
om deze beoogde inzet te realiseren. Het aantal activiteiten en resultaten binnen dit project is daarom 
beperkter gebleven dan verwacht. 
 
We hebben de Natuurvereniging Zuidwolde, één van de partners van Drents Goud, actief ondersteund 
bij hun acties om het blijvend afschaffen van de kapvergunning in gemeente De Wolden tegen te 
gaan. Hiertoe hebben we een Facebookactie opgestart en onze achterban opgeroepen de actie te 
ondersteunen. Helaas leidde deze actie niet tot het opnieuw invoeren van de kapvergunning. Wel zijn 
door de raad uiteindelijk 2 moties aangenomen die uitzicht bieden op betere criteria en uitbreiding van 
de waardevolle bomenlijst en - niet minder belangrijk - ook uitzicht biedt op de bescherming van 
landschapselementen die nu niet onder de regels en de provinciale natuurwet vallen.  
 
Eén van de beoogde resultaten van Drents Goud was ook om de bescherming van het landschap en 
het ‘Drentse goud’ beter te borgen in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Onze inzet 
op dit gebied heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat landschap als ‘onderlegger’ is vastgelegd in 
het nieuwe ‘combinatiemodel’ dat in de in oktober 2018 vastgestelde nieuwe Omgevingsvisie is 
opgenomen. De provincie gaat dit model hanteren voor ontwikkelingen waarbij sprake is van 
provinciaal belang en waarbij de Drentse kernkwaliteiten in het geding zijn. Dit zorgt ervoor dat 
landschap in de Omgevingsvisie is opgenomen als kernkwaliteit en ook dat het bestaande landschap 
en de aanwezige kenmerkende structuren en elementen de basis vormen om te bepalen of en hoe 
een ruimtelijk plan of initiatief gerealiseerd kan worden. 
 
De landschapsacademie 
Eén van de ambities voor 2018 was dat we een start zouden gaan maken met een 
‘landschapsacademie’ gericht op het verbinden van een grote groep inwoners aan het thema 
landschap. Om dit te bewerkstelligen en verdere invulling te geven aan het door ons bedachte 
concept zijn gedurende het jaar verschillende partijen benaderd. Zo is het idee voorgelegd aan  
enkele samenwerkingspartners van Drents Goud (Landschapsbeheer Drenthe, Libau en Het Drentse 
Landschap), ambtelijk besproken met de provincie (Cultuurhistorie en Ruimte) en voorgelegd aan de 
gemeente Tynaarlo om te verkennen of er een koppeling kon worden gelegd met het proces rondom 
de gemeentelijke omgevingsvisie. Aan de hand van deze gesprekken is het concept verder 
uitgewerkt. Om tot uitvoering te kunnen komen waren aanvullende middelen nodig die in 2018 nog 
niet gerealiseerd konden worden. De gesprekken maakten echter wel duidelijk dat de 
landschapsacademie een kansrijk concept is, zodat we inzetten op verdere concretisering en realisatie 
in 2019. 
 

 
Producten 
 

 Facebookactie ‘Groeten uit De Wolden’ ter ondersteuning van lobby Natuurvereniging Zuidwolde; 

 Uitwerking concept ‘Landschapsacademie’ op basis van gesprekken met diverse partijen; 

 Lobbyactiviteiten gericht op borging landschap in de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe. 
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5.5.4. Drenthe bewuster verlicht / De Nachtwacht 
 
 
Activiteiten en resultaten 2018 
 
Met het project Drenthe bewuster verlicht/De Nachtwacht vragen we aandacht voor het belang van 
duisternis als één van de kernkwaliteiten van Drenthe. Middels voorlichtingsactiviteiten en 
samenwerkingsinitiatieven inspireren we overheden, bedrijven en/of bewonersorganisaties om zelf 
aan de slag te gaan met bewustere verlichting en het vermijden van lichthinder. De door ons 
georganiseerde jaarlijkse Nacht van de Nacht vormt hierin het hoogtepunt.  
 
Nacht van de Nacht 
Voor de veertiende keer vond op 27 oktober de Nacht van de Nacht plaats. Het licht ging uit, bij 
gemeenten, bedrijven en particulieren. Er werden meer dan 475 activiteiten georganiseerd in het hele 
land. In Drenthe kon men aan één van de 24 activiteiten deelnemen en genieten van de magie van 
het duister. Het werd een prachtige nacht, met een heldere sterrenhemel en een record aantal 
bezoekers.  
Voor de tweede keer organiseerden we dit jaar een eigen activiteit onder de titel ‘Beleef de Drentse 
duisternis in het Globetheater’. Op deze prachtige locatie in Diever, op één van de donkerste plekken 
van Drenthe, namen ruim 140 geïnteresseerden deel aan een masterclass sterrenkunde van 
professor Ralph Wijers en vernamen ze van Drenthe-icoon Marga Kool hoe donker Drenthe is. Dit 
inhoudelijke programma werd omlijst met theater en muziek.  
 
In de aanloop naar de Nacht van de Nacht konden we een aantal successen presenteren van onze 
inzet op het thema lichthinder. Zo bleek uit een onderzoek van bureau Sotto la Stelle, uitgevoerd in 
opdracht van de Natuur en Milieufederaties dat de 54 grootste Nederlandse steden,  na jaren van 
toename, de laatste twee jaar juist steeds minder opgaand licht uitstralen. Ook onze acties tegen fel 
verlichte digitale reclameschermen langs de autosnelwegen sorteerden effect. Van de 26 
reclameschermen die mediabedrijf Mundu exploiteert gaan er twintig 's nachts structureel op zwart 
tussen 01.00 en 05.00 uur. Eerder al werd een dergelijke afspraak gemaakt met Interbest b.v.; de 
grootste exploitant van lichtreclames langs Nederlandse snelwegen. Helaas konden we de exploitant 
van een nieuwe lichtmast langs de A28 bij Assen hiertoe nog niet bewegen. 
 
De Nachtwacht 
Rond de Nacht van de Nacht nodigden we onze achterban en deelnemers aan ons evenement uit zich 
aan te melden voor de ‘Nachtwacht’; een groep Drenten die zich in gaat zetten om goede voorbeelden 
in het zonnetje te zetten en lelijke lichtplekken aan de kaak stelt. Met de eerste groep van 10 mensen 
die zich hiervoor aanmeldde is tijdens een bijeenkomst met nachtelijke excursie op het Balloërveld 
uitgewisseld hoe de Nachtwacht verder vorm en inhoud kan krijgen. Ook werd aan de hand van de 
toen net gepubliceerde provinciale ‘hemelhelderheidskaart’ besproken welke gebieden in Drenthe we 
mogelijk kunnen gaan uitlichten. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd door de deelnemers en heeft 
meerdere actiepunten opgeleverd die we in 2019 samen met de Nachtwacht gaan uitrollen.  
 
 

Producten 
 

 Organisatie en uitvoering van de  Nacht van de Nacht 2018 (24 activiteiten en 1.750 bezoekers in 
Drenthe); 

 Ziezo-special Nacht van de Nacht; 

 Paginagrote publicatie met alle evenementen in Dagblad van het Noorden; 

 In de aanloop naar de Nacht van de Nacht 33 berichten over het thema ‘duisternis’ geplaatst op 
de Facebookpagina van de Natuur en Milieufederatie Drenthe met een gemiddeld bereik van 150 
personen. Totaal bereik: 4.950 mensen; 

 Nachtevenement ‘Beleef de Drentse duisternis in het Globetheater’ met 140 deelnemers; 

 Startbijeenkomst met excursie met 10 vrijwilligers die tezamen de Drentse Nachtwacht vormen;  

 Presentatie en bespreking met de Nachtwacht van de eind 2018 opgeleverde Hemelhelderheids-
kaart van de provincie Drenthe; 

 Eerste actielijst voor activiteiten van de Nachtwacht in 2019, mede geformuleerd op basis van de 
Hemelhelderheidskaart. 
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6. Natuurlijk Drenthe 
 
 

6.4. Kernactiviteiten Natuurlijk Drenthe 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is de ambassadeur en pleitbezorger voor natuur-, milieu- en 
landschapsbelangen binnen plan- en beleidsprocessen van provincie en waterschappen. We 
adviseren, nemen deel aan overlegorganen en projectgroepen en leveren inbreng in planprocessen 
van provinciaal belang. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is voor beleidsmakers en bestuurders 
ook het centrale aanspreekpunt op het gebied van natuurbescherming in de provincie. Dit houdt o.a. 
in dat we zorg dragen voor het afstemmen van de activiteiten van de verschillende organisaties en in 
een efficiënte aanpak van het natuurbeschermingswerk. Dat doen wij onder meer via het 
natuurbeschermingsoverleg, dat door ons wordt georganiseerd en voorgezeten. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Beleidsadvisering 

 
Inbreng bij de begrenzing van 1.000 ha extra Natuurnetwerk Nederland (NNN) en bij de uitvoering en 
voortgang van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) waren dit jaar de belangrijkste activiteiten. 
We hebben hierdoor mede bijgedragen aan de realisering van het NNN.  

 
Begrenzing 1.000 ha NNN 
In het Groenmanifest (2011) hebben wij samen met Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, 
Staatsbosbeheer en LTO Noord aanbevelingen gedaan over het Natuurnetwerk Nederland (voorheen 
de EHS) en de ammoniakproblematiek. De aanbevelingen zijn destijds overgenomen in het 
Collegeprogramma (2011-2015). Op grond van deze aanbeveling is de oppervlakte nieuwe natuur in 
2013 teruggebracht van 18.000 naar 15.500 ha met daarbij een bestuurlijke reservering van 1000 ha. 
In het Groenmanifest was afgesproken dat deze 1.000 ha in 2018 begrensd zou moeten worden. In dit 
kader is in 2017 gewerkt aan een begrenzingenvoorstel voor de 1.000 ha, dat is verwerkt in het 
ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 en de NNN-kaart 2018. 
In het voorjaar van 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe 
2019 en de ontwerp NNN-kaart 2018 vastgesteld en ter inzage gelegd. Daarna is de ambtelijke 
werkgroep van de CLG drie keer bijeen geweest om de ingediende zienswijzen te bespreken en een 
ambtelijk advies voor de CLG voor te bereiden. Begin mei heeft de CLG unaniem ingestemd met het 
ambtelijk voorstel om de begrenzing van de 1.000 ha op een aantal locaties aan te passen. Op 29 mei 
hebben GS het Natuurbeheerplan 2019 en de geactualiseerde NNN-kaart vastgesteld. Daarmee is 
1.000 ha aan de reservering voor nieuwe natuur toegevoegd. 
 
Programma Natuurlijk Platteland 
In het Programma Natuurlijk Platteland 2016-2021 zijn de gezamenlijke ambities voor natuur en water 
voor de provincie vastgesteld. Dit jaar is in de ambtelijke CLG en de CLG de meerjarenplanning en de 
voortgang besproken. Ook hebben wij samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer verschillende keren ambtelijk en bestuurlijk overleg gehad met de provincie en/of 
Prolander over de uitvoering en de voortgang van het PNP. Dit heeft geleid tot diverse acties en 
aanpassingen die de uitvoering van het programma ten goede komen. 
 
Inbreng in advies- en overlegorganen 
We zijn actief deelnemer aan en leveren inbreng in o.a. de Commissie Landelijk Gebied (CLG) en het 
Overlegorgaan NBEL Drentsche Aa. Het resultaat van deze inbreng is dat natuur- en 
landschapsbelangen een goede en volwaardige plaats in de provinciale beleidsafwegingen krijgen. 
In de CLG hebben we in juli de ontwikkeling van zonneparken in relatie tot gebiedsopgaven 
geagendeerd en dit agendapunt samen met LTO Noord, waterschap Hunze en Aa’s en Prolander 
voorbereid. Resultaat van de bespreking was dat dit vraagstuk vervolgens is besproken in het 
portefeuillehouders overleg ruimte en wonen van de VDG. Daarbij was, naast een delegatie van de 
CLG, ook Enexis aanwezig. In dit overleg is gesproken over het creëren van draagvlak en het samen 
optrekken.  
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Bij aanvragen die op gemeenten afkomen, zal men goed moeten kijken naar de gebiedsopgaven en 
het zoeken naar combinaties. Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie en het toepassen 
van het combinatiemodel op basis van de Provinciale Omgevingsvisie zal hieraan een vervolg worden 
gegeven. 
 
Samenwerking groene organisaties 
In 2018 hebben we het natuurbeschermingsoverleg negen keer georganiseerd. Daarnaast zijn we op 
excursie geweest naar het Mantingerzand en het gebied van de Geeserstroom. Naast de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe nemen Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Landschapsbeheer Drenthe, IVN Noord, SoortenNL en de provincie aan het overleg deel. Belangrijke 
terugkerende onderwerpen waren dit jaar het natuurbeleid en diverse ruimtelijke ordeningszaken. 
Er heeft onder meer afstemming plaatsgevonden over onze inbreng bij de uitvoering van het Plan van 
Aanpak voor akker- en weidevogels, de uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland en de 
uitvoering van de Regeling drainage en beregening Natura 2000. Ook zijn de consequenties als 
gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
besproken en zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke acties. 
Verder zijn dit jaar in het overleg onder meer het bestemmingsplan Lievingerveld, het ontwerp 
bestemmingsplan buitengebied Borger-Odoorn, de plannen voor de partiële verdubbeling van de N34 
en het voorontwerp bestemmingsplan Green Planet aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot 
overeenstemming over en stroomlijning van gezamenlijke acties en reacties op de plannen. 
 
Tenslotte heeft afstemming plaatsgevonden over onze visie op grondgebonden zonneparken in het 
landelijk gebied, mede in relatie tot onze inbreng bij de vaststelling van de revisie van de Provinciale 
Omgevingsvisie. Ook zijn specifieke plannen voor zonneakkers in de gemeente Borger-Odoorn en 
Hoogeveen besproken. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke inbreng bij de vaststelling van de 
Omgevingsvisie en gezamenlijke reacties op en overleg over plannen voor zonneparken met 
projectontwikkelaars. 
Daarnaast hebben wij zes keer een afstemmingsoverleg voor de directeuren van Het Drentse 
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Noord en Landschapsbeheer Drenthe 
georganiseerd. In september heeft een gezamenlijke kennismaking plaatsgevonden met de 
Commissaris van de Koning, waarbij specifiek is gesproken over de inzet van groene vrijwilligers in 
Drenthe. 
Op vrijdag 14 september hebben we het evenement ‘Groen Drenthe Werkt’ georganiseerd. Deze 
inspiratiebijeenkomst voor groene vrijwilligers organiseerden we voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar samen met de vijf andere groene organisaties in Drenthe. Bij Vakantiepark De Noordster bij 
Dwingeloo verzamelden zich aan het eind van de middag circa 120 vrijwilligers. Na een gezamenlijke 
maaltijd en officiële opening door gedeputeerde Henk Jumelet vertrokken vijf groepen onder leiding 
van een gids het bos in. Langs de route werden zij opgewacht door vijf sprekers – ieder met zijn eigen 
act en expertise.   

 
 
Producten 
 
Beleidsadvisering/belangenbehartiging 

 Inbreng bij de besluitvorming en aanwijzing ‘extra’ 1.000 ha NNN; 

 Advisering aan en inbreng in de provinciale Commissie Landelijk Gebied (CLG) en de ambtelijke 
werkgroep van de CLG; 

 Inbreng bij ambtelijk en bestuurlijk overleg over voortgang en uitvoering PNP; 

 Inbreng in overleggen met convenantpartners drinkwaterwinning De Punt over extra 
grondwaterwinning; 

 Deelname aan en inbreng bij Grondwatermiddag Drenthe over grondwaterstand in relatie tot 
droogte 2018, drainage en beregening; 

 Deelname aan en inbreng in provinciale adviesgroep Natura 2000;  

 Organisatie en deelname aan bestuurlijk overleg Groenmanifestpartners; 

 Inbreng natuur- en milieubelangen in Overlegorgaan NBEL Drentsche Aa; 

 Bestuurlijk overleg met waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen; 

 Deelname aan klankbordgroep Rijn-Oost; 

 Deelname aan klankbordgroep project Klimaatbestendige Drentsche Aa; 

 Deelname aan groene stakeholdersoverleg fractie Water Natuurlijk waterschap Drents 
Overijsselse Delta; 
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 Memo voor CLG 8 mei Ontwikkeling zonneparken in relatie tot gebiedsopgaven en 
gebiedsprocessen PNP, KRW, WB21 en Veenoxidatie; 

 Memo CLG 12 juli Zonneparken in relatie tot gebiedsopgaven; 

 2 meldingen bij afdeling VTH m.b.t. aanleg drainage zonder voortoets. 
 
Provinciale samenwerking 
 Negen keer provinciaal natuurbeschermingsoverleg; 

 Excursie provinciaal natuurbeschermingsoverleg; 

 Zes keer natuurbeschermingsoverleg directeuren; 

 Kennismaking directeuren met Commissaris van de Koning; 

 Factsheets Groene vrijwilligers en Kracht van Groen Drenthe; 

 Evenement ‘Groen Drenthe Werkt’ voor groene vrijwilligers in Drenthe, samen met IVN, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drents Landschap en Landschapsbeheer Drenthe,  
(120 deelnemers). 
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6.5. Projecten Natuurlijk Drenthe 
 
 

6.5.1. Heel Drenthe Zoemt 
 
In 2017 zijn we samen met een groot aantal partners de samenwerking Heel Drenthe Zoemt gestart. 
Gezamenlijk hebben we de biodiversiteit in de bermen en het boerenland onder de aandacht gebracht 
door de biodiversiteit zichtbaar en leefbaar te maken. Dit jaar hebben we daaraan een vervolg 
gegeven en hebben we ook samen met onze partners, gemeenten en de provincie gewerkt aan 
verbetering van de biodiversiteit in Drenthe. 

 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Eind 2017 hebben we Drentse bestuurders en overheden gevraagd om ambassadeur te worden voor 
een boerenlandsoort. Hoe meer enthousiaste ambassadeurs in Drenthe, hoe groter de aandacht voor 
de noodzakelijke versterking van biodiversiteit op het Drentse platteland. In 2017 hadden zich in dit 
kader al 4 provinciale bestuurders en waterschap Vechtstromen aangemeld als ambassadeur voor 
een boerenlandsoort. In het begin van 2018 meldde de gemeente Aa en Hunze zich als ambassadeur 
voor de steenuil en de gemeente Borger-Odoorn voor de knollathyrus. Later in het jaar sloot de 
gemeente Coevorden zich aan als ambassadeur voor de kleine vuurvlinder. In december is 
waterschap Drents Overijsselse Delta tenslotte ambassadeur geworden voor de wilde kievitsbloem. 
 
Om de ambassadeurs de helpende hand te bieden hebben we het aanbod gedaan om een 
natuurwerkplaats voor de betreffende boerenlandsoort te organiseren. In dit kader hebben we samen 
met Landschapsbeheer Drenthe dit jaar voor de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn 
natuurwerkplaatsen over respectievelijk de steenuil en de knollathyrus georganiseerd. Ook is in de 
gemeente Emmen een natuurwerkplaats over het oranje zandoogje georganiseerd, omdat 
gedeputeerde Henk Jumelet in 2017 ambassadeur voor deze boerenlandvlinders is geworden. 
Tijdens een natuurwerkplaats hebben we samen met de gemeente, betrokken bewoners, boeren en 
deskundigen besproken wat grondgebruikers kunnen doen om de leefomgeving voor de betreffende 
boerenlandsoort te verbeteren. De resultaten van de natuurwerkplaats hebben we vervolgens in een 
advies verwoord en aangeboden aan de betreffende wethouder. 
In de gemeente Aa en Hunze heeft dit erin geresulteerd dat de gemeente geld beschikbaar heeft 
gesteld voor de jaarlijks ondersteuning van de steenuilenwerkgroep en voor de uitvoering van een 
ervenproject ten behoeve van de steenuil. De gemeente Borger-Odoorn heeft op basis van het advies 
haar bermenbeheer aangepast en bij wegwerkzaamheden is rekening gehouden met de aanwezige 
knollathyrus in de berm. Ook is een werkgroep bestaande uit de gemeente, Landschapsbeheer 
Drenthe, Staatsbosbeheer, de provincie, IVN Borger-Odoorn en de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
aan de slag gegaan om een aantal adviezen nog verder uit te werken. De gemeente Emmen is ook bij 
deze werkgroep aangehaakt. 
 
Ook dit jaar hebben we via www.heeldrenthezoemt.nl en de bijbehorende Facebookpagina de 
biodiversiteit in de bermen en het boerenland van Drenthe zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Zeven 
natuurspotters hebben via blogs en foto’s hun belevenissen in het agrarisch landschap van Drenthe 
verteld. Verder hebben we maandelijks samen met ROEG! en IVN Noord een dier- of boomsoort in de 
schijnwerpers gezet. 
Om te laten zien dat er ook boeren zijn die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de 
verschillende plant- en diersoorten die in hun gebied leven, hebben we twee boeren via een filmpje 
hun verhaal laten vertellen. Deze filmpjes zijn op de site geplaatst en gedeeld via Facebook. Deze 
filmpjes zijn veel bekeken en gedeeld. 
Tenslotte hebben we ook een goed voorbeeld van ecologisch bermbeheer door bewoners in het 
zonnetje gezet. Via een filmpje hebben we in beeld gebracht hoe inwoners van Benneveld het 
bermbeheer van de gemeente hebben overgenomen. Bloeiend Benneveld heeft dit filmpje ook 
gebruikt om andere dorpen te informeren over de wijze waarop Benneveld de bermen beheert. 
Inmiddels zijn er ook andere dorpen in de gemeente Coevorden die met ecologisch bermbeheer aan 
de slag gaan. 
  

http://www.heeldrenthezoemt.nl/
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Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe 

Wij hebben dit jaar ook inbreng geleverd bij het opstellen van het provinciaal afsprakenkader over 
ecologisch bermbeheer. De afspraken over ecologisch bermbeheer komen voort uit de motie 
Boerenlandvlinders die Provinciale Staten in juni 2017 unaniem hebben aangenomen. Na het 
bermensymposium in november 2017 hebben wij ook samen met onze partners van Heel Drenthe 
Zoemt aan alle Drentse gemeenten gevraagd werk te maken van ecologisch bermbeheer. 
Eind november tekenden Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie Drenthe het 
afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. De 
Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met andere maatschappelijke organisaties de 
ondersteuningsverklaring ondertekend. Gezamenlijk gaan alle overheden en organisaties zich inzetten 
voor vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied. 
In 2019 gaan we samen met de provincie, gemeenten en waterschappen uitwerking geven aan het 
afsprakenkader Soortenrijk Drenthe. Ook door nog een aantal natuurwerkplaatsen te organiseren 
gaan we verder aan de slag met de verbetering van de biodiversiteit in Drenthe. 

 
 
Producten 
 
Adviezen en ondersteuning 

 3 natuurwerkplaatsen over de steenuil, knollathyrus en het oranje zandoogje (39 deelnemers); 

 Advies Steenuil Aa en Hunze; 

 Advies Knollathyrus Borger-Odoorn; 

 Advies Oranje zandoogje Emmen; 

 Werkgroep Knollathyrus; 

 Inbreng bij adviesbijeenkomst IVN Aa en Hunze m.b.t. versterking biodiversiteit. 
 
Kennisoverdracht/netwerken 

 Samenwerking Heel Drenthe Zoemt met 18 lokale, provinciale en landelijke natuur- en 
milieuorganisaties en provincie; 

 Aandacht in de media voor ambassadeurschap en aanbieding adviezen Steenuil en Knollathyrus; 

 Site www.heeldrenthezoemt.nl met 4.545 unieke bezoekers eind december; 

 Facebookpagina Heel Drenthe Zoemt met 375 volgers eind december; 

 12x Soort van de maand samen met ROEG! en IVN Noord; 

 23 blogs van 7 natuurspotters; 

 2 filmpjes boeren met hart voor natuur (ruim 4.600 keer bekeken); 

 Filmpje Ecologisch bermbeheer Benneveld (alleen al via Facebook ruim 6.600 mensen bereikt); 

 4 nieuwe ambassadeurs voor biodiversiteit boerenland; 

 Afsprakenkader en ondersteuningsverklaring soortenrijk Drenthe; 

 Bijdragen aan en ondertekening Landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel via het landelijk netwerk 
van Natuur en Milieufederaties. 

http://www.heeldrenthezoemt.nl/
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6.5.2. Boeren met hart voor natuur 
 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Het gaat slecht met de biodiversiteit in het landelijk gebied. Een belangrijke oorzaak is de intensivering 
van de landbouw. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat een transitie noodzakelijk is 
naar een meer natuurinclusieve landbouw. In 2018 hebben we verkend op welke wijze we in Drenthe 
verder invulling kunnen gaan geven aan natuurinclusieve landbouw. We hebben eerst intern onze 
visie op natuurinclusieve landbouw bepaald en deze beschreven in een position paper. 
 
Deze visie hebben we vervolgens ingebracht in het overleg met de Groenmanifestpartners (LTO 
Noord, Het Drentse landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie 
Drenthe) over het thema natuurinclusieve landbouw. Na een eerste verkenning was de conclusie dat 
natuurinclusieve landbouw een onderwerp is, waarbij het meerwaarde heeft om als landbouw- en 
natuur- en milieuorganisaties samen op te trekken. 
We hebben vervolgens gewerkt aan de eerste stappen voor een gezamenlijke stip op de horizon voor 
2030 en een werkagenda voor natuurinclusieve landbouw voor de komende provinciale 
bestuursperiode. Deze gezamenlijke inzet zetten we begin 2019 voort. We hopen dit geheel in het 
voorjaar van 2019 als aanbod en resultaat rond de Provinciale Verkiezingen te presenteren. 
 
Daarnaast hebben we input geleverd voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-
Nederland. Op initiatief van de provincie Groningen hebben de provincies, de noordelijke landbouw- 
en natuursector en de Rijksuniversiteit Groningen de ambitie geformuleerd om als Noord-Nederland 
koploper te zijn en als voorbeeld te dienen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Kern van de 
regiodeal is een gebiedsgerichte aanpak. De regiodeal is op 16 juli met de samenwerkende partijen 
gepresenteerd en in november heeft de minister 10 miljoen euro voor de regiodeal in het vooruitzicht 
gesteld. De regiodeal  
wordt nu verder in een programma uitgewerkt, dat komend jaar van start zal gaan. 

 
 
Producten 
 
Kennisoverdracht/netwerken 

 Position paper Natuur en Milieufederatie Drenthe natuurinclusieve landbouw; 

 Verkenning met Groenmanifestpartners naar kansen en mogelijkheden voor gezamenlijke 
werkagenda natuurinclusieve landbouw; 

 Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland; 

 Deelname aan themamiddag biodiversiteit Boer-Bij-Burger op akkerbouwbedrijf in Odoorn; 

 Presentatie over natuurinclusieve landbouw voor Adviesraad platteland en kleine kernen 
gemeente Tynaarlo. 
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6.5.3 Schoon water 
 
Schoon water is van levensbelang voor mens en natuur. Helaas worden er nog regelmatig te hoge 
concentraties bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. Naast de landbouw, blijkt het 
stedelijk gebied een belangrijke bron van vervuiling. Gemeenten, bedrijven en particulieren gebruiken 
bestrijdingsmiddelen bij het (onkruid)beheer en bij het beheer van sportvelden. 

 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – samenwerken aan schoon water 
Op 16 februari hebben we samen met WECF (Women Engage for a Common Future) het Symposium 
Bestrijdingsmiddelen in het milieu – samenwerken aan schoon water, georganiseerd. Doel van het 
symposium was om met provincie, waterschappen, waterleidingbedrijven, landbouw en bewoners het 
gesprek aan te gaan over de rol van een ieder bij het terugdringen van het bestrijdingsmiddelen-
gebruik en de verbetering van de waterkwaliteit in Drenthe. 
Onder de ruim 175 deelnemers waren inwoners van Drenthe en daarbuiten, vertegenwoordigers van 
de landbouw en van natuurorganisaties en wetenschappers. Het symposium was opgebouwd uit een 
informatief deel met een aantal sprekers, een debat over de problematiek en een gesprek over 
oplossingen. Het gesprek leverde allerlei aanbevelingen op voor de aanwezige bestuurders en 
ambtenaren van de provincie, gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven. 
 
Project Implementatie chemievrij sportveldenbeheer Drenthe en Overijssel 
In 2017 zijn we samen met Natuur en Milieu Overijssel en de adviesbureaus CLM en Eco Consult 
gestart met het driejarig project “Implementatie chemievrij sportveldenbeheer Drenthe en Overijssel”. 
Vanuit de Green Deal sport hebben beheerders van sportvelden tot 2020 de tijd om over te schakelen 
naar chemievrij sportveldenbeheer. In het kader van het project wordt bij gemeenten in Drenthe en 
Overijssel een aantal pilots uitgevoerd met chemievrij beheer van sportvelden. Door te communiceren 
over de opgedane kennis en ervaringen informeren we andere Drentse gemeenten over de 
mogelijkheden voor chemievrij beheer. Doel van het project is dat uiteindelijk alle gemeenten en 
sportverenigingen de sportvelden zonder bestrijdingsmiddelen gaan beheren. 
Dit jaar hebben CLM en Eco Consult de deelnemende gemeenten Meppel, Zwolle, Wierden, Deventer 
en Ommen-Hardenberg verder begeleid bij de uitvoering van de pilots. Eind oktober is de opgedane 
kennis en ervaring gedeeld op een bijeenkomst voor alle deelnemende gemeenten en 
groenbeheerders bij voetbalvereniging IJsselstreek in Deventer. Via nieuwsberichten op onze site en 
in onze digitale nieuwsbrief hebben we de in het project opgedane kennis verder verspreid. 
 
Duurzaam onkruidbeheer stedelijk gebied 
Sinds 31 maart 2016 geldt voor professionals een verbod op de toepassing van bestrijdingsmiddelen 
op verharding. In november 2017 is een verbod ingegaan voor de professionele toepassing bij het 
groenbeheer. In dit kader is binnen het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentse Aa 
het project Duurzaam onkruidbeheer stedelijk gebied in uitvoering. De Natuur en Milieufederatie is 
daarbij als adviseur betrokken. Doel van het project is dat gemeenten en bedrijven in het 
stroomgebied beschikken over voldoende kennis om duurzaam terreinbeheer (milieuvriendelijke 
alternatieven) te implementeren.  
Eind 2018 hebben we met waterschap Hunze en Aa’s overleg gehad over de rol die de Natuur en 
Milieufederatie kan spelen bij de communicatie in het kader van het Uitvoeringsprogramma 
Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. In 2019 krijgt dit een vervolg. 
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Producten 
 
Kennisoverdracht/netwerken 

 Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – samenwerken aan schoon water (ruim 175 
deelnemers); 

 Communicatie over resultaten en ervaringen pilots chemievrij beheer sportvelden; 

 Bijeenkomst chemievrij sportveldenbeheer 25 oktober (ca. 20 deelnemers); 

 Inbreng in projectgroep Duurzaam onkruidbeheer Stedelijk gebied van UP 
Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa 

 Deelname aan bijeenkomst ‘Chemievrij beheer door gemeenten en bedrijven in stroomgebied 
Drentsche Aa’. 
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7. Drentse duurzaamheidsnetwerken 
 

 
7.1. Kernactiviteiten 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt groepen en individuen in Drenthe met advies over 
mogelijke stappen, kansrijke projecten en informatie over hoe ze ideeën naar een project of product 
kunnen krijgen. Daarnaast brengen we deelnemers aan de duurzaamheidsnetwerken op het gebied 
van o.a. energie, voedsel en circulaire economie en natuur met regelmaat bij elkaar door het 
organiseren van thema- en inspiratiebijeenkomsten 
 
Voor het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities moeten we online en offline zichtbaar en 
herkenbaar zijn voor de Drentse samenleving. Om dit te realiseren versterken we onze communicatie-
kracht en vergroten we ons bereik door kennisdeling, informatie-uitwisseling en opinievorming. 
Zichtbaarheid werkt ook mobiliserend voor het aantrekken van nieuwe supporters en initiatiefnemers 
en versterkt, door de kracht van het getal, de bijdrage aan de duurzame samenleving die vanuit de 
netwerken wordt gegenereerd 
 
 

Uitgevoerde activiteiten en resultaten 
 
Ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven en netwerken 
 
Duurzaamheidsinitiatieven in Drenthe 
In Drenthe zijn veel bewonersgroepen actief bezig met natuur- en milieuthema’s in hun eigen 
leefomgeving. Samen dragen zij op lokaal niveau bij aan een mooi en duurzaam Drenthe. Dit kan zijn 
in de vorm van het organiseren van gezamenlijke activiteiten, excursies of lezingen. Daarnaast zijn er 
ook groepen actief op gebied van duurzame energie (opwekking); zij kopen bijvoorbeeld collectief 
zonnepanelen in. Door middel van onze website ‘Kiek op de kaart van Drenthe’ maken we al deze 
groepen en initiatieven zichtbaar. Eind 2018 waren er op die kaart 161 verschillende groepen vermeld 
die we op diverse manieren ondersteunen en waarmee we contacten onderhouden.  
 
Verschillende Drentse gemeenten stimuleren lokale duurzaamheidsinitiatieven door middel van 
prijsvragen of andere acties. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan het stimuleren van 
duurzaamheid en een duurzame mind-set in Drenthe  In 2018 ondersteunden we daarom dergelijke 
acties van de gemeente Aa en Hunze (verkiezing duurzaamste dorp) en Midden Drenthe (Prijsvraag 
Duurzaam op Eigen Kracht) door middel van promotie bij de ons bekende initiatieven en door 
deelname aan de jury. Dit leidde ook tot nieuwe contacten met duurzaamheidsinitiatieven in 
betreffende gemeenten. 
 
Via ons servicepunt kwamen in 2018 zo’n 20 specifieke vragen over diverse duurzaamheidsthema’s 
binnen van zowel groepen als individuen. In de meeste gevallen konden we deze mensen helpen met 
inhoudelijke adviezen of een doorverwijzing naar andere organisaties uit ons netwerk. 
 
 
Publiek debat zonneparken 
In 2018 was er veel politieke en maatschappelijke reuring over de vele plannen voor grote, 
commerciële zonneparken in het landelijk gebied van Drenthe. Om onze achterban en 
geïnteresseerde inwoners meer te betrekken in de discussie en relevante partijen uit ons netwerk 
samen te brengen organiseerden we op dinsdag 26 juni het publiek debat ‘Zonneparken passend bij 
Drenthe’. Centrale vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat grote, grondgebonden zonnecentrales - 
belangrijk voor een energieneutrale toekomst - zo worden gerealiseerd dat ze passen bij Drenthe? Dat 
dit onderwerp sterk leefde bleek uit het feit dat binnen no-time alle 200 beschikbare plaatsen in de 
speciaal gebouwde arena in de Rabozaal van De Nieuwe Kolk gereserveerd waren. Bovendien wisten 
we alle belangrijke relevante partijen vanuit overheden, wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en lokale initiatieven bijeen te brengen. Onder andere gedeputeerde Tjisse Stelpstra, 
landschapsarchitect en Rijksadviseur Berno Strootman, directeur van Het Drents Landschap Sonja 
van der Meer, Jaap Hoeksema van Energie van Ons, Albert Smand van EnergieKansen, deskundige 
bewonersparticipatie Rob Rietveld en diverse betrokkenen uit de lokale energiebeweging en 
bewonersgroepen leverden een bijdrage aan het levendige debat in drie rondes.  
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Met het debat en de publiciteit er omheen hebben we vooral het belang van het betrekken van de 
inwoners van Drenthe bij de discussie over en plannen voor zonneparken breed voor het voetlicht 
gebracht. Ook hebben we een belangrijke netwerkrol vervuld en rondom een actueel thema 
verbindingen gelegd. 
 
Groene Peiler 
Ter voorbereiding op het publiek debat vroegen we onze 600 panelleden van de ‘Groene Peiler’ hoe 
zij tegenover het vraagstuk stonden. In totaal vulden 140 mensen de enquête in, een respons van 
bijna 25%. De vragen gingen over nut en noodzaak, over de locatiekeuzes en over 
verantwoordelijkheden.  De uitkomsten van deze peiling presenteerden we tijdens het publieke debat 
bij wijze van ‘aanloop’ naar de stellingen. Daarnaast informeerden we de regionale pers over de 
uitkomsten om daarmee ook aandacht voor het publieke debat te genereren. 
 
Binding supporters 
Het is voor inwoners van Drenthe mogelijk om zich als 
supporter van de Natuur en Milieufederatie Drenthe aan te 
melden. Hiermee maken ze duidelijk dat ze ons werk belangrijk 
vinden en steunen. Eind 2017 hebben we de werving van 
supporters nieuw leven ingeblazen. Het huidige aantal 
supporters zit daardoor eind 2018 op 329 personen, 89 meer 
dan in 2017. Deze mensen worden actief benaderd voor 
belangrijke vraagstukken over natuur en milieu in Drenthe. 
  
Jaarlijks verzorgen we voor de supporters van de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe activiteiten om ze te betrekken bij en 
inzicht te geven in de thema’s waarop we actief zijn. In dat 
kader namen we in 2018 in totaal 60 leden/supporters in een excursie/netwerkbijeenkomst mee langs 
enkele sprekende locaties en opmerkelijke bewonersinitiatieven waarmee we samenwerken. De opzet 
van de dag bood ook volop gelegenheid voor interactie tussen medewerkers van de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe en de supporters. Dat sluit aan bij de ingezette lijn om ook online met 
persoonlijke verhalen van medewerkers onze supporters een betere inkijk te geven in ons werk en 
onze gezamenlijke missie. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stelden we een eerste lijst met 
groene punten op als input voor het samenstellen van eigen lokale duurzaamheidsagenda’s. Deze 
‘tips voor een duurzaam en gezond verkiezingsprogramma’ boden we aan in alle gemeenten. 
Daarmee beoogden we inspiratie en richting geven om duurzaamheid een mooie plek laten krijgen in 
het beleid van alle Drentse gemeenten. 
 

Versterken informatievoorziening en vergroten bereik en zichtbaarheid 

In 2018 hebben we ons gericht op het vergroten van offline en online bereik zowel voor onze eigen 
activiteiten als die van onze partners en bewonersinitiatieven. Door onze communicatiemiddelen meer 
themagericht vorm te geven bereiken we onze verschillende doelgroepen beter en is de slagkracht 
van onze communicatie toegenomen. Door onze communicatie-uitingen bovendien vaker en 
duidelijker te voorzien van een ‘call to action’ konden we potentiële supporters direct aan de 
organisatie en/of een van onze thema’s binden.   

 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een groot bereik met het natuur- en milieunieuws van en 
voor Drenthe. Sinds 2008 vindt de verspreiding van dit nieuws vooral plaats via onze digitale kanalen 
en is het aantal abonnees en volgers aanzienlijk toegenomen. In 2018 werd onze corporate website 

maar liefst meer dan 55.598 keer bezocht. Voor de komende jaren streven we naar verdere groei van 

het bereik. 
 
Vernieuwing website 
Onze huidige website voldoet qua techniek en beeld niet meer aan de eisen van deze tijd. Gezien het 
belang van onze website voor de informatievoorziening over initiatieven gericht op een mooi en 
duurzaam Drenthe en de zichtbaarheid hiervan zijn we samen met onze collega natuur- en 
milieufederaties voorbereidingen gestart voor een nieuwe website. 
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Naast een modernere uitstraling richten we ons daarbij vooral op ‘Community building’ waarbij  we 
onze achterban beter digitaal zichtbaar kunnen maken en onze federatie/netwerk-rol kunnen 
versterken. De website zal in voorjaar van 2019 worden gepresenteerd. 
 
Nieuwsbrief Ziezo, Groene Agenda en Facebook 
In totaal zijn 11 Ziezo-nieuwsbrieven geproduceerd en verstuurd. Zo is er met grotere regelmaat 
natuur- en milieunieuws in de mailbox van de 2.227 abonnees. Ook is er weer een speciale Nacht-
ziezo! geweest in oktober. De Ziezo! richt zich – naast het actuele natuur- en milieunieuws – ook op 
achtergronden en opiniestukken.  
 
De Groene Agenda biedt een overzicht van de natuur- en milieuactiviteiten die er in Drenthe te doen 
zijn. Deze wordt gevuld met eigen activiteiten, maar ook met die van aanverwante organisaties. De 
Groene Agenda is in 2018 26 keer verstuurd. Abonnees ontvangen deze tweewekelijks in hun mailbox 
en kunnen de Groene Agenda digitaal raadplegen via de website nmfdrenthe.nl. Het aantal abonnees 
op de Groene Agenda is wederom toegenomen tot 910. 
 
In totaal hebben we in 2018 ruim 207 pers-/nieuwsberichten uitgebracht. Deze zijn verspreid via de 
Drentse pers, de website en de Ziezo!. Aankondigingen voor activiteiten en terugblikken zijn actief 
gedeeld op Facebook. Facebook is daarnaast actief ingezet om activiteiten op natuur- en milieugebied 
te delen en te liken (huidige aantal likes is 649).  
 
Offline 
In onze offline communicatiemiddelen richten we ons op verschillende doelgroepen, vaak verbonden 
aan de specifieke thema’s (domeinen) van ons werk. Om onze activiteiten per thema (domein) doel- 
en doelgroepgerichter te kunnen maken zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld of 
aangepast. Daarnaast verstuurden we in 2018 een jaaroverzicht van activiteiten (Heugtelichies) naar 
ons netwerk in papieren vorm.  
 
Roeg 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt samen met RTV Drenthe en de Drentse natuur- en 
landschapsorganisaties in en aan het platform Roeg. Dit platform is gelanceerd rond het populaire TV 
programma Roeg van RTV Drenthe. Het is gericht op het gezamenlijk verbinden van mensen aan 
informatie, nieuws en achtergronden op gebied van natuur en landschap. Met deze samenwerking 
kunnen we de kennis en betrokkenheid van Drentse inwoners aan natuur en landschap sterk 
vergroten. De Natuur en Milieufederatie Drenthe investeert graag in deze samenwerking en levert 
daarvoor middelen, uren en content. Wij richten ons daarbij vooral op specifieke thema’s uit ons werk. 
Dit jaar was dit vooral gericht op biodiversiteit in het buitengebied. RTV Drenthe heeft ons concept 
‘soort van de maand’ omarmd en vertaald naar diverse uitzendingen van Roeg. Het mediabereik van 
Roeg is hoog en het programma kent een goede waardering. Het bereik van het platform laat ook een 
gestage groei zien. In 2019 zal deze samenwerking worden voortgezet en het bereik verder worden 
uitgebouwd 
 

 
Producten 
 
Ondersteuning netwerk 

 Doorlopend basis-ondersteuning natuur en milieugroepen; 

 Promotie en jurering lokale duurzaamheidsinitiatieven in de gemeenten Midden-Drenthe en Aa & 
Hunze; 

 Publiek debat ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ in de Nieuwe Kolk te Assen met 200 
deelnemers en betrokkenheid van alle relevante partijen/organisaties; 

 Groene peiler: ‘Zonneparken passend bij Drenthe’, met respons van 140 van de ruim 600 
panelleden); 

 Excursie/netwerkbijeenkomst groepen/supporters (60 deelnemers). 
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Voorlichting/communicatie 

 Website met natuur en milieunieuws (55.600 bezoekers); 

 11 Nieuwsbrieven Ziezo (2.272 abonnees); 

 26 groene agenda’s ( 910 abonnees); 

 207 nieuwsberichten (via persberichten/sociale media); 

 Toekomstproof maken en vernieuwingen online communicatie en mediamiddelen; 

 Bijdragen aan ontwikkeling en in de benen zetten platform Roeg; 
 329 Supporters van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, 89 meer dan in 2017. 
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7.2 Projecten  
 
7.2.1. Duurzame leefstijl / Voetspot  
 
In 2018 is een vervolg gegeven aan de actieve community en vrijwilligersgroep ‘De Voetspot’. Onder 
begeleiding van de Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt deze groep aan het verkleinen van hun 
ecologische voetafdruk en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen. Dat doen de deelnemers 
door activerende content te schrijven voor de website www.voetspot.nl en de bijbehorende  
Facebookpagina, te werven voor de Drentse Voetafdruktest en met een stand deel te nemen aan 
verschillende duurzame activiteiten door het jaar heen. De contacten die op evenementen worden 
gelegd worden vastgelegd in een database en krijgen periodieke tips per e-mail. Kortom: een actieve 
en dynamische community van groene consumenten binnen Drenthe, die hun ervaringen met 
duurzame consumptie en producten delen en verspreiden.  
 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 
 
Website en Facebook 
De stijl van voetspot.nl is aangepast. Waar de focus eerst lag op het schrijven van blogs over eigen 
duurzame uitdagingen, richt het platform zich nu op concrete stappenplannen door ‘experts’ op een 
bepaald onderwerp. De vrijwilligers hebben elk een eigen expertrol. Binnen dit kader zijn er dit jaar 
wekelijks stappenplannen gepubliceerd waarmee de volgers van de Voetspot zelf thuis aan de slag 
kunnen.  
Via Facebook brengen we deze content onder de aandacht. Daarnaast delen de experts periodiek 
relevante nieuwtjes die aansluiten bij hun expertisegebied. Het bereik van de Voetspot is vergroot 
door de wekelijkse stappenplannen te delen binnen grote landelijke groepen op het sociale medium. 
 
Activiteiten en evenementen 
Ook dit jaar is de Voetspot en haar boodschap vertegenwoordigd op verschillende duurzame events 
en activiteiten in de provincies Groningen en Drenthe. Dat doen de vrijwilligers met een standaard 
toolbox aan standmaterialen. Deze toolbox is dit jaar weer vernieuwd en uitgebreid. Aan de stand 
kunnen bezoekers proefjes doen, kennis maken met de experts, de voetafdruktest maken en zich 
sinds dit jaar aanmelden voor periodieke mailingslijsten. Zo leveren deze activiteiten niet alleen een 
goed gevoel op maar ook tastbare resultaten. 
 
Voetafdruk database 
Dit jaar is gerealiseerd dat bezoekers zich kunnen aanmelden voor een bepaald onderwerp waarop ze 
graag zouden verduurzamen. Op basis van deze aanmelding krijgt men periodiek persoonlijke tips van 
de voetspotexpert/vrijwilliger die bij dit onderwerp hoort. Ook vragen we na aanmelding om een 
ecologische voetafdruk in te vullen of de test te maken. Aan het eind van het jaar vragen we dit 
nogmaals (vanaf 2019). Door deze gegevens te combineren kan straks worden gemeten met hoeveel 
hectare de Drentse ecologische voetafdruk van onze volgersgroep is afgenomen. 

 

Producten 
 

 40 stappenplannen gepubliceerd; 

 Op 7 evenementen en fairs gestaan met de Voetspot-stand; 

 Deelgenomen aan de FoodBattle Groningen waar het vrijwilligersteam won; 

 Website met ca. 11.250 unieke bezoekers (10% groei) en facebookpagina met 663 volgers; 

 225 voetafdrukscans gedaan op drentsevoetafdruk.nl; 

 3 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. 
  

http://www.voetspot.nl/
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8. Organisatie en financiën  
 
 

8.1. Beleid 
 
Ons werkplan komt voort uit ons beleidsvisie 2016-2020 die op basis van omgevingsverkenning en 
consultatie van onze achterban en stakeholders door de Stichtingsraad is vastgesteld. In 2018 zijn we 
begonnen met een mid-termevaluatie op de verschillende werkterreinen waarbij ook veranderingen in 
de externe omgeving een plek kunnen krijgen. Met name op het werkveld energie is er veel dynamiek 
gaande die van grote betekenis zijn voor ons werk. We zetten deze evaluatie in 2019 om een 
actualisatie van onze beleidsvisie voor periode na 2020. 
 
 

8.2 Financieel beleid 
  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ontvangt inkomsten 
voor het merendeel uit subsidies, fondsen en in beperkte mate uit giften. De besteding van deze 
inkomsten wordt inhoudelijk verantwoord in dit jaarverslag en financieel in onze jaarrekening. Een 
samenvatting van het financiële verslag is hieronder opgenomen. 
 
Ons beleid t.a.v. reserves en fondsen is opgenomen in onze jaarrekening. De organisatie beschikt 
over een minimale continuïteitsreserve voor het opvangen van fluctuerende inkomsten, risico’s en 
voor voldoende liquiditeit.  
 
Aansluitend op de beleidsvisie 2016-2021 is de financiële koers voor komende jaren vastgesteld. Die 
is gericht op het handhaven van onze huidige omzet en productiviteit en verdere differentiatie van 
financieringsbronnen. De meerjarenraming tot en met 2022 is op deze basis door de directie 
vastgesteld. 
De jaarbegrotingen worden voorafgaand aan elk kalenderjaar door de Stichtingsraad goedgekeurd. 
 
De organisatie heeft geen beleggingen. De financiële middelen zijn ondergebracht op rekening 
courant- en (groene) spaarrekeningen. 
 
 
 

8.3. Financieel verslag  
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe kijkt terug op een productief jaar dat wij afsluiten met een 
positief resultaat van € 32.002. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door de steun van de provincie Drenthe, Drentse gemeenten, de 
Nationale Postcodeloterij en andere financiers. We danken hen voor de steun en het vertrouwen dat 
we genieten en gaan graag met deze partijen verder op de ingeslagen weg. 
  
 
Gerealiseerde uren en totale omzet in 2018 
 
De tabel op de volgende bladzijde geeft het overzicht van de totaal begrote en gerealiseerde uren en 
kosten per programma weer.  

 Het totaal en de omvang van activiteiten is dit jaar licht gegroeid. In uren uitgedrukt van: 10.295 uren 
begroot en 10.177 gerealiseerd. In 2017 zijn 9.576 gerealiseerd. 
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Verantwoording per werkveld 
 

 

 
 
 
Noot: in de bovenstaande tabel zijn de totale kosten gepresenteerd op basis van het begrote uurtarief. 
In onze jaarrekening  presenteren wij deze kosten op basis van het gerealiseerde uurtarief, waardoor 
er geen sprake meer is van ‘doorbelastingsverschillen’.  Het resultaat in deze tabel is vanzelfsprekend 
hetzelfde al het resultaat in de jaarrekening. Zie ook de staat van baten en lasten op de volgende 
bladzijde. 
. 

  

Activiteitenoverzicht 2018

Aantal 

uren 

begroot

Aantal uren 

gerealiseerd

Totale 

kosten 

begroot

Totale 

kosten 

gerealiseerd

Totale 

inkomsten 

begroot

Totale 

inkomsten 

gerealiseerd

Programma

Energieneutraal Drenthe

Kernactiviteiten 350           356,0           35.000       35.600          35.000           35.000            

Projecten 5.335        5.100,0        610.900     589.947        610.900          505.913          

Totaal Energieneutraal Drenthe 5.685        5.456,0        645.900     625.547        645.900          540.913          

Voedzaam Drenthe

Kernactiviteiten 250           273,0           25.000       27.300          25.000           25.000            

Projecten 655           486,5           68.400       33.242          68.400           31.933            

Totaal programma Voedzaam Drenthe 905           759,5           93.400       60.542          93.400           56.933            

Circulair Drenthe

Kernactiviteiten 260           236,0           26.500       25.605          26.500           26.000            

Projecten 620           589,5           102.700     98.146          102.700          97.257            

Totaal Circulair Drenthe 880           825,5           129.200     123.751        129.200          123.257          

Mooi Drenthe

Kernactiviteiten 420           514,5           42.000       51.450          42.000           48.269            

Projecten 715           748,0           80.000       80.209          80.000           76.197            

Totaal Mooi Drenthe 1.135        1.262,5        122.000     131.659        122.000          124.466          

Natuurlijk Drenthe

Kernactiviteiten 375           439,0           40.000       47.217          40.000           40.700            

Projecten 480           505,0           50.300       57.950          50.300           54.117            

Totaal Natuurlijk Drenthe 855           944,0           90.300       105.167        90.300           94.817            

Drentse duurzaamheidsnetwerken 835           929,5           94.700       112.643        94.700           107.079          

Exploitatie / doorbelastingsverschil 103.500-     141.868-        103.500-          1.977              

Totaal 10.295       10.177,0       1.072.000   1.017.441     1.072.000       1.049.443       

Totaal inkomsten 1.049.443  

Totaal uitgaven 1.017.441  

Resultaat gerealiseerd 32.002       

InkomstenMiddelen Uitgaven
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Staat van baten en lasten 2018 
 

 
 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

Euro Euro Euro

Baten 8

* Baten van particulieren 938           200            156             

* Baten van bedrijven 62.604       70.000       10.870        

* Baten van loterijorganisaties -            -            -             

* Baten van subsidies van overheden 700.422     716.292     834.940      

* Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 201.896     190.000     116.878      

* Baten van andere organisaties zonder winststreven 76.915       69.508       109.473      

1.042.775  1.046.000   1.072.317    

* Baten als tegenprestatie voor de levering van producten of 

diensten

-            -            456             

* Overige baten 6.668        26.000       6.555          

Som van de baten 1.049.443  1.072.000   1.079.328    

Lasten 9

* Uitvoeringskosten Energieneutraal Drenthe 546.459     585.383     511.818      

* Uitvoeringskosten Voedzaam Drenthe 49.529       83.769       173.704      

* Uitvoeringskosten Circulair Drenthe 111.782     119.852     98.263        

* Uitvoeringskosten Mooi Drenthe 113.352     109.921     81.023        

* Uitvoeringskosten Natuurlijk Drenthe 91.478       81.201       85.790        

* Uitvoeringskosten Drentse duurzaamheidsnetwerken 99.140       85.814       106.475      

Som van uitvoeringskosten 1.011.740  1.065.940   1.057.073    

-            -            -             

-            -            -             

Som van de lasten 1.011.740  1.065.940   1.057.073    

* Financiële baten -            40             53              

* Financiële lasten 5.701-        6.100-         5.840-          

Saldo voor financiële baten en lasten 5.701-        6.060-         5.787-          

Saldo van baten en lasten 32.002       -            16.468        

De bestemming van het resultaat is als volgt:

* Continuïteitsreserve 32.002            16.468        

32.002       -            16.468        

Som van de geworven baten

Besteed aan doelstellingen 1

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie 2
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Extra geld van Postcode Loterij voor natuur en klimaat 

 

 
 
Op de foto (v.l.n.r.): Sonja Sars (Netwerksecretaris Natuur en Milieufederaties), Postcode Loterij ambassadeur 
Caroline Tensen en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties) – Foto: Roy Beusker 

 
De Postcode Loterij steunt dit jaar organisaties die werken aan het tegengaan van klimaatverandering 
en het beschermen en herstellen van natuur met ruim 51 miljoen euro extra. In totaal doneert de loterij 
370,6 miljoen euro aan 117 goede doelen organisaties, dankzij 3 miljoen deelnemers. Dat maakte de 
Loterij bekend op het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré.  
De Natuur en Milieufederaties kunnen naast de vaste bijdrage van €2,25 miljoen rekenen op een extra 
schenking van €1,65 miljoen. 
“We zijn hier zo ontzettend blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas van de Natuur en 
Milieufederaties. “Met de structurele hulp kunnen wij in de 12 provincies veel extra meters maken voor 
schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. De extra schenking gaat naar de realisatie van 
tenminste twee Energietuinen, waarbij de grootschalige opwek van duurzame energie wordt 
gecombineerd met natuur en recreatie. Zo willen we echt een boost geven aan het opwekken van 
duurzame energie.”  
 
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
in 2018 zich sterk kunnen maken voor een ontwikkeling van zonneparken met meer betrokkenheid 
van de omgeving en meerwaarde voor natuur en landschap. Dit heeft geleid tot realisatie van 
zonnedaken en parken die een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. 
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8.3. Bestuur, directie en medewerkers 

 
Binnen de stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe is de functie toezicht houden gescheiden is van 
de functie besturen. Deze scheiding der functies  is statutair vastgelegd.  
De statuten zijn bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe op te vragen (telefonisch 0592-311150) of via 
de e-mail: info@nmfdrenthe.nl of te downloaden van onze website: www.nmfdrenthe.nl. 
 
 

Directie (functie besturen) 
De directeur-bestuurder van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is Reinder Hoekstra. 

 
Stichtingsraad (functie toezicht houden) 
Jacob Gunter, voorzitter 
Anneke van Rhijn-Van der Veer tot 25 januari 2018 
Gerard van den Berg tot 5 juni 2018 
Marianne Hofstee-Van Hoorn 
Roelinda Alkema 
Herman Brink 
Rein Munniksma vanaf 20 september 2018 
 
Leden van de Stichtingsraad worden bij coöptatie benoemd voor een zittingsduur van 4 jaar en zijn 
tweemaal herbenoembaar.  
 
 

Nevenfuncties  
 

Naam Nevenfunctie 

R. Alkema  Medewerker Stichting Zorgboerderij De Naoberhoeve in Echten 

 Secretaris Stichting Klezmergroep KLETS in Zuidwolde 

 Lid werkgroep kleine landschapselementen Natuurvereniging Zuidwolde 

 Lid werkgroep Ruimtelijke Ordening De Wolden 

J.L. Gunter  Lid van de bezwarencommissie van Dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; 

 Fotograaf 

G. van den Berg  Lid Algemeen Bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta 

 Lid bestuur Faunabeheereenheid Drenthe 

M. Hofstee-Van Hoorn  Lid Adviesraad Platteland en Kleine Kernen gemeente Tynaarlo 

H. Brink  Provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel 

R. Munniksma  Voorzitter Claas van Gorcumfonds 

 Voorzitter van de Agrarische Tafel 

R. Hoekstra  Geen 

 
 
 
Medewerkers 
 
Kernformatie 
Judith van den Berg, Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe 
Judith Boekel, Communicatieadviseur en ontwikkelaar Voedzaam Drenthe tot 1 september 2018 
Frank Hart, Ontwikkelaar Mooi Drenthe 
Christiaan Teule, Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe 
 
Projectmedewerkers 
Xandra van Zon, Adviseur Drents Energieloket 
Daniël van der Kleij, Adviseur Drents Energieloket 
Michiel Mulder, Projectmedewerker  Energieneutraal Drenthe 
Corina Onderstijn, Aanjager / begeleider duurzame energie-initiatieven vanaf 1 februari 2018 
Emile Suringar, Projectmedewerker Communicatie 

mailto:info@nmfdrenthe.nl
http://www.nmfdrenthe.nl/
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Sanne Vellinga, Projectmedewerker Communicatie 
Margo Verhagen, Projectmedewerker Circulair Drenthe tot 1 oktober 2018 
 
Ondersteuning 
Geke Horlings, Hoofd Bedrijfsvoering en secretariaat 
Marja de Boer, Medewerker Secretariaat en Administratie 
Maud Cramer, Medewerker Huishoudelijke dienst 
Esther de Jong, Medewerker Secretariaat en Projectondersteuner Drents Energieloket 
Klaaske Olthof-Waninge, Medewerker op vrijwillige basis tot 1 juli 2018 

 
De functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers zijn vastgelegd in een 
functieboek en de individuele functiebeschrijvingen. 

 
 
Bezoldiging en vergoedingenbeleid 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een arbeidsvoorwaardenbeleid dat zoveel mogelijk 
gerelateerd is aan het arbeidsvoorwaardenbeleid van de provincie Drenthe. Dit geldt ook voor de 
bezoldiging van de directeur-bestuurder. De bezoldiging van de directie wordt gespecificeerd in de 
jaarrekening. 
 
De Stichtingsraad van de Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte 
van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid 
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2017.  
 
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe de Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties (zie 
www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen.  
 
De weging van de situatie bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe vond plaats door de 
Stichtingsraad. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 325 punten met een maximaal 
jaarinkomen van € 84.880 (1 fte/12 maanden). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, 
relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2018 € 76.134.  
Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima.  
 
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige 
beloningen op termijn bleven voor R. Hoekstra, met een bedrag van € 86.821 binnen het in de 
regeling opgenomen maximum-bedrag van € 189.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, 
de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een 
redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de 
jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.  
 
 
De leden van de Stichtingsraad ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een zeer beperkte 
vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). 
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8.4. Risicomanagement 
 
Bij het opstellen van de Beleidsvisie 2016-2020 hebben we de trends en ontwikkelingen in onze 
omgeving in kaart gebracht en het effect daarvan op onze rol en werkwijze beschreven; steeds met 
het oog op onze missie en doelstellingen. Onze missie is daarbij niet gewijzigd en onze doelstellingen 
en daarvan afgeleide kerntaken zijn op een nieuwe manier ingedeeld: van drie programma’s naar vijf 
werkvelden.    
 
Daarbij is zijn onder meer de bedreigingen voor onze doelstellingen en onze organisatie 
geanalyseerd. 
De analyse van de organisatorische risico’s is meegenomen in de visie op de organisatieontwikkeling, 
die in 2017 is geformuleerd. Daarin wordt aandacht gegeven aan: 

 de uitdagingen die gepaard met de activiteiten van een netwerkorganisatie 

 de manier waarop een focus kan worden aangebracht in een zeer breed werkterrein om te 
voorkomen dat onze activiteiten te versnipperd raken; dit in samenhang met een efficiënt 
projectbeheer 

 het financiële perspectief van de organisatie 

 de kwetsbaarheid (in de continuïteit) van een kleine organisatie met een eenhoofdige leiding. 
 
Het financiële perspectief is uitgewerkt in een aantal scenario’s, waarbij een inschatting is gemaakt 
van de financiële gevolgen van voor de organisatie en mogelijke maatregelen zijn beschreven. 
 
De analyse, de visie en de uitwerking van de organisatieontwikkeling krijgen in de diverse 
teamoverleggen en de vergaderingen van de Stichtingsraad van de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
een plaats. De organisatieontwikkeling blijft op deze manier ook in de toekomst ‘een work in progress’. 
 
Daarnaast waren er al praktische risico’s gesignaleerd op het gebied van de normale 
bedrijfsprocessen van een organisatie als de onze (bijv. ziekteverzuim, schade aan bedrijfsmiddelen 
en achterstallig onderhoud van het bedrijfspand). Waar nodig en mogelijk zijn verzekeringen 
afgesloten of financiële voorzieningen opgenomen om ervoor te zorgen de continuïteit van de 
organisatie zoveel gewaarborgd is. 
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8.5. Gedragscodes 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft de volgende gedragscodes: 

 Code Goed Bestuur; onderdeel van de Erkenningsregeling Goede Doelen 

 Professionele gedragscode Natuur en Milieufederaties 

 Gedragscode gegevensbescherming Natuur en Milieufederaties (bescherming 
persoonsgegevens; afspraken over privacy) 

 

 

Verantwoording Code Goed Bestuur Goede Doelen 

 
De directie en de leden van de Stichtingsraad van de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
onderschrijven de volgende principes: 
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en 

het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het 
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”  

2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  

3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

 
 
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 
Bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe is de uitvoering van het beleid gescheiden van de functie 
‘toezicht houden’.  
Sinds 2015 is deze functiescheiding ook in de statuten vastgelegd. 
De afspraken over de taakverdeling tussen directie (bestuur) en Stichtingsraad (toezichthouder) zijn 
daarnaast vastgelegd in het directiestatuut. 
Evaluatie van het functioneren van de directie en de Stichtingsraad in 2017 heeft begin 2018 
plaatsgevonden. 
 
 
Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft ten doel het behoud en de verbetering van de kwaliteit van 
de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het bijzonder 
in de provincie Drenthe, alles in de meest ruime zin. Al onze activiteiten zijn gericht op het realiseren 
van deze doelstelling. 
 
De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. Als 
referentiepunten hanteren we overheadgemiddelden van vergelijkbare goede doelenorganisaties. Het 
Algemeen Bestuur heeft in 2012 vastgesteld dat het percentage voor beheer- en administratie niet 
hoger dan 30% van de totale kosten mag zijn, waarbij het streeft naar een percentage van 20% of 
lager. In 2018 bedraagt het percentage beheer- en administratiekosten 15%.  
 
 
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen 
leefomgeving. Zij vervult de functie van ondersteuner, vraagbaak, aanspreekpunt en verbinder van 
lokale activiteiten in Drenthe. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan contacten, die bij deze 
ondersteuning van dienst kunnen zijn. 
Gerelateerd aan de doelstelling van de NMF Drenthe zijn belanghebbenden: 
1. plaatselijke groepen en individuen, al dan niet verbonden, die zich inzetten voor natuur, milieu en 

landschap in Drenthe 
2. beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed uitoefenen op het 

terrein van natuur, milieu en landschap in Drenthe 
3. samenwerkingspartners, zoals Natuurmonumenten, Drents Landschap, Staatsbosbeheer, LTO, 

VNO-MKB, DEO, Drentse KEI, energiebedrijven, provincie Drenthe en Drentse gemeenten 
4. inwoners en bezoekers van de provincie Drenthe. 
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In 2018 vroeg met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming extra aandacht. Dit 
hebben we samen met de andere provinciale natuur- en milieufederaties opgepakt door gezamenlijke 
gedragscode op te stellen die door de medewerkers die persoonsgegevens verwerken is 
onderschreven.  
Binnen onze eigen organisatie is de aanpak van gegevensbescherming in diverse overleggen 
besproken en verder uitgewerkt. Over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens waren  
vanzelfsprekend al eerder afspraken gemaakt en om ze goed na te leven waren al 
beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen krijgen ook in de toekomst onze aandacht.  
 
Mogelijkheden inbreng belanghebbenden 
Eenieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of gevoerde 
strategische en inhoudelijke beleid. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op prijs gesteld en 
worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen. 
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of 
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van de 
klachten is de Klachtenprocedure Milieufederatie Drenthe vastgesteld. 
De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe op te vragen. 
 
Communicatie 
In hoofdstuk 7 doen we verslag van de activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd op het gebied onze 
corporate communicatie en algemene informatievoorziening.  
 
In onze beleidsvisie 2016-2020 hebben we de verwachte en gewenste ontwikkelingen en onze 
doelstellingen beschreven en ons werkveld in vijf domeinen verdeeld.  
Communicatie en netwerk-ondersteuning zijn voor alle domeinen de verbindende onderdelen. Voor 
het realiseren van onze ambities is zichtbaarheid in de Drentse samenleving essentieel. Dit betekent 
dat we als organisatie onze communicatiekracht, ons bereik, profilering en zichtbaarheid verder 
vergroten. We zien onszelf als een netwerkorganisatie en willen bestaande netwerken versterken en 
nieuwe ontwikkelen. We willen onze samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties verder uitbouwen.  
 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Waar het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen richten wij ons vooral op de impact van 
onze bedrijfsprocessen op onze leefomgeving. We willen die steeds meer verduurzamen door o.a.: 

 het energieverbruik binnen ons kantoor verder te verlagen en zelf duurzame energie op te wekken 
(zonnepanelen op ons dak) 

 minder papier te gebruiken 

 medewerkers te stimuleren om op de fiets of met het openbaar vervoer te reizen 

 duurzaam in te kopen; biologische en/of vegetarische catering 

 afval te scheiden. 
 

8.6. Vooruitblik 2019 
 
Voor 2019 zijn geen wijzigingen voorzien in de hoofddoelstellingen van de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe.  
In de begroting is rekening gehouden met een vergelijkbare omvang van de werkorganisatie als in 
2018 en dezelfde onderverdeling in werkvelden. De beleidsvisie 2016-2020 blijft de leidraad voor de 
invulling van ons werk.  
Ten aanzien van de organisatie zal extra aandacht worden gegeven aan o.a.: 

 de organisatieontwikkeling en specifiek het projectbeheer  

 de huisvesting 

 het vormgeven van de inbreng van onze achterban 

 het verder ontwikkelen van beleid ten aanzien van integriteit, aansluitend op landelijke en 
internationale ontwikkelingen bij goede doelen.   


