
Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.

De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen 
zes maanden de wereld op zijn kop gezet. 
De crisis raakt iedereen. Direct door ziekte 
of overlijden of indirect door eenzaamheid, 
verlies van inkomen of angst voor wat komen 
gaat. De overheid heeft geprobeerd om de 
COVID-19-pandemie en de directe gevolgen 
voor de volksgezondheid en de economie te 
beteugelen in de vorm van een ongekend 
steunpakket en andere maatregelen.  
Als samenleving hebben we hier mede 
invulling aan gegeven en tegelijkertijd onze 
weg in moeten vinden.

Inmiddels lijken we in enigszins rustiger vaarwater 
terecht te komen, maar de onzekerheid blijft.  
Er bestaat nog steeds grote zorg over de gezondheid 
van met name kwetsbare groepen, over de toekomst 
van bedrijven en de werkgelegenheid van velen. 

Ondertussen beleefden we de warmste maand 
augustus ooit en stapelen de alarmerende signalen 
over de klimaatverandering zich verder op.  
De toenemende en terugkerende perioden van extreme 
natheid en droogte maken duidelijk dat wereldwijde 
klimaatcrisis zich ook dicht bij huis steeds duidelijker 
gaat manifesteren.  

De voorspellingen lijken op dit punt geenszins te wijzen 
op rustiger vaarwater. Storm is op komst. Dat betekent 
dat we hier nog alle zeilen bij moeten zetten.

Wat deze crises duidelijk maken is dat ons huidige 
systeem een kortere houdbaarheid heeft dan 
we mogelijk dachten. De sociale, ecologische en 
economische weerbaarheid en veerkracht van onze 
maatschappij moeten worden vergroot. Dit is dan 
ook hét moment om een nieuwe weg in te slaan en te 
investeren in gezonde leefomgeving en een weerbare 
en veerkrachtige samenleving.

Het beleid van overheden zal in grote mate bepalen  
hoe het herstel op langere termijn na de crisis 
vorm zal krijgen. In Europees verband zijn 
inmiddels eerste stappen gezet voor grote herstel- 
en investeringsfondsen om uit deze crises te 
komen. Investeringen in duurzamere samenleving 
vormen daarin een belangrijke leidraad. Maar met 
investeringsfondsen alleen komen we er niet.  
De oproep dat het fundamenteel anders moet klinkt 
steeds luider. De aanpak van de crisis vraagt ook 
om grotere institutionele veranderingen van onze 
samenleving. Die zullen we nu met elkaar en dichtbij 
huis vorm moeten geven.



Betekenis voor Drenthe
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de 
afgelopen maanden vanuit dit perspectief samen met 
haar achterban en stakeholders gekeken naar wat deze 
crisis voor Drenthe en de Drenten betekent en welke 
lessen we hieruit kunnen leren. Dit heeft geleid tot deze 
eerste agenda voor een Groen Herstel van Drenthe. 

Deze agenda is een oproep aan overheden, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
burgers om samen vorm te geven aan een duurzame en 
gezonde provincie. Waar het Bruto Nationaal Product 
geen doel op zich is, maar waar we ons richten op een 
brede welzijnsagenda op basis van een nieuwe Drentse 
maat: het Bruto Drents Geluk. 
 

Een nieuw perspectief
Een andere weg inslaan betekent afscheid nemen 
van het oude denken. Als eerste hebben we daarom 
stilgestaan bij nieuwe basisbeginselen voor de 
toekomst. In onze gesprekken kwamen de volgende 
leidende principes naar voren met als kern nieuwe 
betekenis geven aan waarde(n) en de waardering 
daarvan. 

Een nieuw herstelprogramma als antwoord op de 
COVID-19-crisis geeft volop mogelijkheden om deze 
principes concreet te maken en deze om te zetten in 
een Drentse agenda. Dit houdt in dat we inzetten op een 
betekeniseconomie die bijdraagt aan breder welzijn en 
zingeving op basis van ecologische draagkracht. 

We geven samen vorm aan dit nieuwe programma. 
Ondernemers en burgers nemen - met de overheid aan 
hun zijde - samen hun verantwoordelijkheid en spelen 
een actieve rol in de transitie naar een duurzaam 
economisch systeem. Lokale initiatieven en nieuwe 
samenwerkingsverbanden spelen hierin een sleutelrol. 
Zo geven we vorm aan lokale ketens en werken we 
aan de verduurzaming van voor Drenthe belangrijke 
sectoren. 
 

Drentse kansen 
De provincie Drenthe biedt daarvoor uitgelezen 
kansen. Allereerst vanwege haar maat en schaal 
en daaraan verbonden kracht en potentie van 
samenhorigheid en noaberschap als basis voor 
nieuwe samenwerkingsverbanden. Maar ook de rust, 
ruimte en het oerlandschap bieden een vruchtbare 
voedingsbodem voor een nieuw perspectief. Sectoren 
als zorg, dienstverlening, landbouw en recreatie bieden 
in onze provincie uitstekende kansen voor de nieuwe 
betekeniseconomie. Voor deze Drentse agenda zien we 
drie samenhangende bouwstenen die we de komende 
tijd graag samen met de Drentse samenleving willen 
uitwerken en invullen. 

Leidende principes
•   Naar een waarden- en betekeniseconomie met 

nieuwe graadmeters die meer zijn dan de huidige 
groei van het Bruto Nationaal Product, waar het er 
in essentie om gaat dat we (1) de aarde geen schade 
toebrengen (2) de opbrengsten eerlijk verdelen (3)  
het maatschappelijke belang voor het individu gaat. 

•   Herwaardering van welzijn en van gezondheid in 
plaats van maximaal consumeren als hoogste goed. 

•   Nadruk op weerbaarheid en veerkracht: om 
volgende crises voor te zijn met als grote opgaven 
klimaatverandering, biodiversiteit en veilig en 
duurzaam voedsel.

•   Herwaardering van lokale en kortere ketens:  
niet door ons af te sluiten van de wereld maar wel 
door veel meer waardering voor lokale kringlopen  
en korte ketens en daardoor minder afhankelijkheid 
van de grillen van het (inter)nationale speelveld.

•   Herwaardering van de groene ruimte en de eigen 
directe omgeving en het zorgvuldig en duurzaam 
gebruik daarvan als basis voor een gezonde wereld 
en een gezonde leefstijl.

•   Noaberschap, saamhorigheid en zorg voor elkaar 
als basis van en kracht achter lokale initiatieven 
en een sterke lokale economie die verbonden is 
met de samenleving; waarbij veel meer vertrouwd 
wordt op en gebruik wordt gemaakt van de kracht 
van burgerbetrokkenheid bij beleidsprocessen en 
planvorming.



2. Maak werk van de 
betekeniseconomie 
Zet in Drenthe in op een economie op basis van 
ecologische en maatschappelijke draagkracht.  
Hierbij horen nieuwe verdienmodellen die minder op 
uitputting, laagste kosten en roofbouw gebaseerd 
zijn, maar die de nadruk leggen op maatschappelijk 
waarden, lokale en korte kringlopen en het hergebruik 
van grondstoffen. We geven op deze manier vorm 
aan de verduurzaming van voor Drenthe belangrijke 
sectoren zoals gezondheidszorg, toerisme, landbouw, 
energievoorziening, bouw en dienstverlening.  
We investeren in nieuwe kennis en vaardigheden om de 
banen die hierdoor gegenereerd worden zoveel mogelijk 
lokaal in te vullen.

1. Nieuwe energie
Maak in Drenthe versneld een einde aan het fossiele 
tijdperk! Gezondheid, woonkwaliteit, werkgelegenheid, 
energiebesparing en armoedebestrijding gaan 
hiermee hand in hand. De energietransitie zien 
we als belangrijkste katalysator voor een nieuwe 
duurzame economie waarbij we Noord-Nederland 
in Europees verband als koploperregio verder vorm 
kunnen geven. De energietransitie levert ook kansen 
op voor werkgelegenheid in de vorm van nieuwe banen 
in de energiesector en bij de verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad. Elektrisch vervoer is 
een belangrijke component die direct bijdraagt aan 
schonere lucht, minder stikstof, en kansen biedt voor 
Drenthe als fietsprovincie. 

Actiepunten
•   Sluit een Drents klimaatakkoord met overheden, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties en stel 
samen een actieprogramma op waarmee we de 
energietransitie verder versnellen.

•   Stimuleer de coöperatieve ontwikkeling van 
duurzame opwek en collectief gebruik op wijk-, 
dorps- en gebiedsniveau.

•   Ondersteun en versnel de verduurzaming binnen 
de bestaande woningvoorraad. Dit zorgt voor meer 
besparing, minder woonlasten en draagt bij aan 
verbetering van het woon- en leefklimaat.

•   Zorg ervoor dat álle nieuwbouwprojecten vanaf nu 
aardgasloos zijn en dat op alle nieuwe gebouwen 
zonnepanelen komen.

•   Investeer in een nieuw energienetwerk en de 
waterstofeconomie en ondersteun (en beloon!) 
bedrijven actief om energieneutraal te werken. 

•   Voer een CO2-toets in voor alle provinciale 
investeringen.

Actiepunten
•   Maak van Drenthe de koploper op het gebied van 

duurzaam ondernemerschap. Combineer economisch 
herstel met circulariteit en verduurzaming en de 
ontwikkeling van nieuwe duurzame concepten en 
verdienmodellen. 

•   Ondersteun bedrijven die vooroplopen en vertaal 
dit in een proactief vestigings-, vergunningen- en 
investeringsbeleid. 

•   Investeer in passend onderwijs en (bij)scholing om 
groene en sociale banen binnen de provincie lokaal  
in te vullen.

•   Geef het goede voorbeeld; zorg voor duidelijke 
handreikingen en voor circulair inkopen & 
aanbesteden.

•   Ondersteun circulaire en natuurinclusieve landbouw 
en de productie van duurzame en gezonde 
streekproducten.

•   Ondersteun deelinitiatieven van burgers en stimuleer 
abonnementsvormen en leaseconstructies die het 
verbruik van grondstoffen helpen terug te dringen.

3. Drenthe als Groene Long  
van Nederland
De huidige biodiversiteit staat onder druk, het 
landbouwsysteem loopt vast, de druk op het 
buitengebied neemt toe en verdroging eist zijn tol. 
Drenthe als Groene Long zet in op een gezonde 
leefomgeving en draagt bij aan een gezonde en minder 
kwetsbare bevolking. Wij zien een toekomst voor 
Drenthe waarin de natuur de ruimte heeft, niet alleen 
binnen de natuurgebieden maar ook verweven met onze 
steden, dorpen en platteland. Een klimaatbestendig 
Drenthe waarin ecologische principes de basis vormen 
voor wonen, leven en bedrijvigheid en waar we kunnen 
genieten van ruimte en rust. Het voor Drenthe zo 
unieke oerlandschap kan hierin leidend zijn en ons 
weer verankeren in onze geschiedenis. De landbouw 
produceert gezond voedsel en de biodiversiteit neemt 
weer toe. Er liggen kansen voor recreatie dicht bij huis 
en het landschap nodigt uit tot een gezonde levensstijl 
en gezond bewegen. We zetten Drenthe op de kaart als 
binnenlands paradijs en als dé provincie voor duurzaam 
toerisme. Dit biedt kansen voor ondernemers en voor 
nieuwe werkgelegenheid. 



Actiepunten
•   Stel een samenhangend ruimtelijke 

investeringsprogramma op voor landelijke gebieden 
en maak hierbij gebruik van inspiratie en ervaringen 
van Panorama Nederland.

•   Maak Drenthe tot innovatieve koploper van 
het natuurinclusieve landbouw door goede 
investeringsvoorwaarden en landingsplaatsen  
voor ondernemers die kiezen voor biologische  
of natuurinclusieve landbouw. Start een Drents 
offensief voor een gecombineerde ontwikkeling  
van natuurinclusieve landbouw en het  
Drentse Natuurnetwerk.  

•   Stel een provinciaal voedselprogramma op en 
ondersteun nieuwe samenwerkingsvormen voor 
gezonde en duurzame voeding en stimuleer korte 

voedselketens en de productie en afzet van duurzame 
streekproducten. 

•   Investeer in het blauwe hart van Drenthe en een 
fijnmaziger waterbeheer en zorg voor voldoende 
waterbuffers voor drogere tijden voor landbouw, 
natuur en recreatie. 

•   Start samen met de recreatie een offensief voor meer 
duurzame binnenlandse recreatie als alternatief voor 
verre (vlieg)reizen.

•   Investeer in vastlegging van CO2 door de aanplant van 
bomen en de verbetering van de bodemkwaliteit en ga 
veenoxidatie en bodemdaling tegen. Hiermee dragen 
we ook bij aan het herstel van landschapselementen 
en biodiversiteit en de productie van duurzame 
bouwmaterialen. Ook de landbouw heeft hier baat bij.

Vervolgacties
De bovenstaande actiepunten zijn niet allemaal 
spiksplinternieuw. Nieuw is wel dat de maatschappelijke 
context drastisch is veranderd en de urgentie tot 
verandering enorm is toegenomen. De overheid is bezig 
met het hervinden van zijn eigen rol, de oude economie 
kraakt in zijn voegen en we staan aan de vooravond van 
investeringsprogramma’s die hun weerga niet kennen.

Dit alles vraagt van alle betrokkenen acties en vooral 
ook om nieuwe eigentijdse samenwerkingsvormen en 
een samenhangende aanpak die ervoor zorgen dat het 
geheel meer is dan de som der delen.  
Wij roepen de Drentse politiek en samenleving op hier 
de komende tijd meer werk van te maken. Het Drentse 
investeringsprogramma zou hier een belangrijke 
opmaat in kunnen vormen, zeker als een koppeling 

gelegd kan worden met landelijke en Europese fondsen. 
Wij nodigen partners de komende tijd graag uit voor een 
serie rondetafelgesprekken om hier verder invulling aan 
te geven en het geheel om te zetten naar concrete acties 
die we samen met inwoners van Drenthe vorm geven. 

We werken aan een schoon milieu, een rijke natuur en een gezonde toekomst. 
Dat doen we met betrokken inwoners, maar ook samen met bedrijven, overheden 
en een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Heb je vragen? Neem dan 
gerust contact met ons op!

‘‘ Nu is het moment om 
samen werk te maken 
van een groen herstel 
van Drenthe’’
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