Duurzame feestdagen
Beste lezers,
De laatste Ziezo van dit jaar. De tijd gaat snel en de tijden zijn roerig. Er is gezonde
reuring en veel beweging; op tal van plekken bloeien en groeien Drentse
duurzaamheidsinitiatieven. In deze Ziezo treft u daar weer mooie voorbeelden van aan.
Zo is de Postcoderoosregeling – met dank aan de provincie - net ‘los‘ gegaan en
hebben de eerste negen (!) initiatieven zich direct aangemeld. Samen met deze
groepen gaan we werken aan meer Drentse zonnecentrales. We hebben de eerste
twee Meet & Eats achter de rug; mooi om te zien hoe boeren en inwoners elkaar vinden
op weg naar een duurzamere voedselbeweging. En in Meppel ontstaat het eerste
circulaire lab waar we graag een steentje aan bijdragen.
Tegelijk is er ook onzekerheid. Wat gaat Trump met het klimaat doen? Welke toekomst
gaan de melkveehouders tegemoet na het debacle over “bevrijdingsdag van het
melkquotum” en de fosfaatoverschotten? Komt het nog goed in de Veenkoloniën nu de
winddiscussie zulke diepe sporen trekt? Is de klimaatboodschap nog verkoopbaar als
we onrendabele vliegverbindingen extra gaan subsidiëren? Naast de hoop dus ook
onrust.
Voor de komende periode staan hoop, rust en goede wensen en vooruitzichten
natuurlijk voorop. Fijne groene feestdagen.

Met de feestdagen denken v
aan gezelligheid, lekker war
kachel, lampjes aan en veel
eten. De bloggers van de Vo
houden hier ook van, maar d
een duurzame manier. Wilt u
zij dit doen? Lees het op de
de Voetspot Groningen en D

Ps De Voetspot verwelkomt
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Tamara. Lees hier meer ove
bloggers.

Reinder Hoekstra
Namens medewerkers en bestuur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe

Via de rubriek Zie! geven we
podium aan de groepen waa
samenwerken, op zowel
energie- als natuur en milieu

Miljoenen extra voor vliegveld Eelde?
De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept de
Provinciale Staten van Drenthe op verdere
voorwaarden te verbinden aan ondersteuning van
vliegveld Eelde. Subsidie voor vliegtickets en
groei van het vliegverkeer vinden wij haaks staan
op een serieus klimaatbeleid.
De provincies Groningen en Drenthe en de
gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen nemen in
december een besluit over de toekomstscenario’s
voor vliegveld Eelde. Voor deze besluitvorming is de
afgelopen maanden een informatie- en consultatieronde georganiseerd. Hiervoor zijn
drie scenario’s gebruikt die grofweg neerkomen op sluiten, verder gaan als
verliesgevend vliegveld of miljoenen extra investeren voor veel meer vliegverkeer om
het vliegveld te laten renderen. De uitkomst van zo’n raadpleging laat zich bijna raden.
In de Provinciale Staten van Drenthe tekent zich inmiddels een ruime meerderheid af
voor een forse extra steun van het noodlijdende vliegveld. Lees verder

Terugblik Meet & Eat II
Op donderdagavond 1 december kwamen zo’n 65 mensen samen in Kunstplaza
Schurer in Warenhuis Vanderveen in Assen om te praten over eiwitgewassen. Een
mooie vertegenwoordiging van diverse (agrarische)
ondernemers, overheden, ngo’s en consumenten.
Onder begeleiding van dagvoorzitter Jeroen
Willemsen ontstond een geanimeerd gesprek over de
kansen die eiwitgewassen bieden en de mogelijke
samenwerkingen hierin. Lees verder

Milieufedensie Wester

Door mee te praten over of t
procederen tegen plannen d
voor natuur en milieu, oefen
druk uit op belanghebbende
bedrijven en bestuurders. O
hebben ze bezwaar gemaak
geplande gaswinning in Wa
Lees hier het interview

IVN Vries

In Vries vind je Drenthe op z
oude beekdalen, heideveldje
boswallen, veentjes, de brin
IVN Vries organiseert allerle
om anderen dit landschap te
beleven. Ook organiseren
zij natuureducatie voor de b
in Vries.

Lees hier het interview

Veel animo voor bescherming en beheer Drents Goud
Er is veel animo om in Drenthe samen te gaan
werken aan een actieprogramma voor betere
bescherming en beheer van de kleine
landschapselementen. Dit bleek
tijdens het goed bezochte symposium Drents Goud in
De Molenhoeve in Hoogeveen. Bijna 120 bestuurders
en ambtenaren van de provincie en gemeenten,
vertegenwoordigers van de landbouw en van natuur-

en landschapsorganisaties verkenden met elkaar de

en landschapsorganisaties verkenden met elkaar de
mogelijkheden om landschapselementen zoals houtwallen en –singels beter te
beschermen en beheren. Lees verder

Noordelijk innovatielab circulaire economie ingericht
De circulaire economie zorgt voor duurzaam gebruik
van grondstoffen, energiearme productie en
hergebruik van afval. In Meppel wordt daarvoor mede
een basis gelegd door de oprichting van een
‘Noordelijk Innovatielab circulaire economie’. Lees
verder

Energieke start kennisnetwerk energie-opwek
Gezamenlijk een rendabele installatie voor de
opwekking van duurzame energie opzetten en
beheren. Aan deze ambitie proberen tenminste twintig
bewonersgroepen in Drenthe momenteel vorm en
inhoud te geven. Daarbij maken ze veelal gebruik van
de regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek
(‘Postcoderoos-regeling’). Lees verder

Lees meer berichten

Tweede Kamer kiest eindelijk voor grondgebonden boer
Op 6 december heeft de Tweede Kamer met grote
meerderheid een wetswijziging
aangenomen waardoor grondgebonden en biologische boeren
niet de dupe worden van de mestproblemen in de
melkveehouderij. De grondgebonden boer, die genoeg grond
heeft om de mest op uit te rijden, zijn koeien buiten te laten
grazen en rekening houdt met natuur en weidevogels, kon
rekenen op de steun van bijna de gehele Kamer. Lees verder

'Zonnepaneeltjes' die geen afbreuk doen aan je huis
Zonnepanelen doen lang niet altijd recht aan het huis waar ze op zijn geschroefd. Soms
zegt de welstand zelfs ‘nee’. Zonneceldakpannen zijn niet van
‘gewone’ te onderscheiden. Dakpannen dus, die zonlicht
omzetten in elektriciteit, met behoud van het karakter van de
woning. Het huis aan de Kijlstraat 30 in 2e Exloërmond

omzetten in elektriciteit, met behoud van het karakter van de
woning. Het huis aan de Kijlstraat 30 in 2e Exloërmond
beleefde 12 december de noordelijke primeur. Daar werden
de eerste pannen van deze nieuwe generatie gelegd door Groenewold Bouw in
Stadskanaal. Lees verder
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