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1. Inleiding en leeswijzer 

Het luxe op consumptiegerichte leven kwam in maart 2020 met een schok tot stilstand. In de eerste 

COVID-19 golf schoten we massaal in de overlevingsstand. Gezondheid, onze naasten en bestrijding 

van een crisis stonden opeens op nummer 1.  

De crisis bevatte ook verrassingen. Thuiswerken, minder verre reizen, boodschappen doen bij de 

boer; ineens deden we het gewoon. En tot op de dag van vandaag, doen we dat nog steeds. We 

herontdekten en herwaardeerden onze lokale omgeving. We trokken massaal naar onze 

natuurgebieden, ook in Drenthe.  

Na de eerste schok hebben we als Natuur en Milieufederatie Drenthe deze nieuwe situatie als 

uitdaging in ons werk omarmd. Samen met onze achterban en stakeholders zijn we nagegaan wat 

corona voor Drenthe betekent. Welke kansen zijn er voor een gezond en groen herstel? De situatie 

vraagt om een radicale koersverandering. Geen individu- en consumptiegerichte maatschappij meer, 

maar een duurzame betekeniseconomie.  

We zien dit als bevestiging voor de rol die we als Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben te 

vervullen. Onze beleidsvisie 2020-2025 blijkt relevanter dan ooit. Het motiveerde ons het afgelopen 

jaar nog meer om ons vol in te zetten voor onze idealen, een mooier en duurzamer Drenthe met een 

rijke natuur en een gezond milieu. 

In dit Jaarverslag doen wij verslag van de activiteiten en resultaten van 2020. Hierbij komen de 

samenwerkingsverbanden aan de orde, maar ook de projecten en de verschillende initiatieven die 

we hebben ondersteund.  

Ondanks de coronacrisis hebben we een groot deel van de in ons werkplan 2020 voorgenomen 

activiteiten kunnen uitvoeren. Dit hebben we tot stand kunnen brengen dankzij de steun van en 

samenwerking met de verschillende partners. Extra dank daarvoor is in dit bijzondere jaar op zijn 

plaats! 

 

Leeswijzer 

Net als vorig jaar hebben we voor een relatief compact verslag gekozen. Ook nu zijn er weer een 

aantal infographics in verwerkt waarin de highlights van ons werk grafisch zijn samengevat. 

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 beschrijven we de uitgevoerde activiteiten en resultaten rond 

onze inhoudelijke werkthema’s. In deze hoofdstukken staan we per opgave eerst stil bij onze 

kernactiviteiten (beleidsadvisering, netwerktaken en projectontwikkeling). Vervolgens doen we 

verslag van de verschillende projecten. In hoofdstuk 6 doen wij verslag van de ontwikkelingen binnen 

onze organisatie en de financiën. Voor het volledige financiële verslag over het boekjaar 2020 

verwijzen wij naar onze jaarrekening. 
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2. Drentse duurzaamheidsbeweging 

Kernactiviteiten  

Servicepunt Drentse duurzaamheidsinitiatieven 

We vormen het Drentse servicepunt voor bestaande en nieuwe natuur-, milieu- en 

duurzaamheidsinitiatieven. Naast aanspreekpunt voor startende groepen willen we ook bestaande 

groepen verbinden, zichtbaar maken en stimuleren om kennis uit te wisselen.  

Drenthe kent veel duurzame groepen, initiatieven en individuen. Wij ondersteunen, verbinden en 

brengen deze groepen voor het voetlicht om daarmee de duurzaamheidsbeweging in Drenthe te 

versterken en de gezamenlijke impact te vergroten. 2020 was op dit vlak een uitdagend jaar. In 

eerste instantie zagen we veel groepen als gevolg van Corona hun activiteiten op een laag pitje 

zetten. Maar toen bleek dat de situatie langer ging duren, pakten veel groepen de draad weer op. 

Vaak online, maar als het kon ook fysiek, in de buitenlucht. In onze belronde langs de groepen bleek 

dat de behoefte om elkaar te ontmoeten groot was. De groepen voelden zich ook gesterkt door het 

besef dat het écht anders moet. In het najaar zagen we de activiteit onder de groepen weer 

toenemen. We werkten in 2020 samen met 109 lokale groepen en initiatieven en ondersteunden 56 

van deze groepen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen. Ondanks de Corona-crisis 

werden er 5 nieuwe initiatieven opgestart.  

Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van initiatieven binnen de provincie. Specifiek zijn 

dat groepen zoals: energiecoöperaties, circulaire koploperbedrijven, duurzame agrarische bedrijven 

en voedselinitiatieven. We organiseerden in 2020 73 fysieke en online kennisbijeenkomsten, 

masterclasses en trainingen waaraan in totaal 820 mensen deelnamen.  

Supporters  

Inwoners van Drenthe kunnen zich op deze 

laagdrempelige manier binden aan de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe en laten zien dat ze ons werk 

steunen. Het aantal supporters groeide in 2020 verder 

naar 412 (van 388 in 2019 en 329 in 2018). 

 

Voorlichting, opinievorming en bewustwording  

Bewustwording, opinievorming en het bieden van 

handelingsperspectief door middel van kennis en 

informatie-uitwisseling behoort tot de kerntaken van 

de Natuur en Milieufederatie Drenthe. We richten ons 

hier op de Drentse samenleving in de brede zin. Dat 

doen we via diverse kanalen en media, waaronder 

onze website, persberichten, nieuwsbrieven en 

sociale media (LinkedIn en Facebook).  
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Nieuwsbrieven: Ziezo! en Groene Agenda 

In 2020 zijn in totaal 7 Ziezo-nieuwsbrieven gemaakt en verzonden. De Ziezo! bevat natuur- en 

milieunieuws, maar ook achtergronden en opiniestukken. In 2020 ontvingen 2.337 abonnees deze 

digitale nieuwsbrief.  

De Groene Agenda geeft een overzicht van activiteiten op het gebied van natuur, milieu en 

duurzaamheid in Drenthe, zoals wandelingen, lezingen en workshops. Op onze website is de Groene 

Agenda ook te raadplegen. Het is één van de best bezochte onderdelen van de website. In 2020 was 

het aantal bijeenkomsten en buitenactiviteiten als gevolg van Corona helaas beperkt. Toch 

verstuurden we dit jaar 15 keer De Groene Agenda naar 983 abonnees. 

Mediabereik  

Onze website is in 2020 met ruim 140 

nieuwsberichten goed voorzien van nieuws. In 2020 

zijn we minstens 237 keer in de media verschenen en 

verstuurden wij 23 persberichten naar lokale, 

regionale en landelijke pers.  

Sociale media  

Elk jaar groeit de impact van sociale media – en we 

hebben ons bereik hier vergroot. Het aantal volgers 

op Facebook groeide naar 805. Het aantal berichten 

op Facebook was in 2020 ruim 150. Op LinkedIn 

hebben we 408 volgers. 

ROEG! 

In samenwerking met RTV Drenthe, Het Drentse 

Landschap, IVN, Landschapsbeheer Drenthe, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken we aan het platform ROEG!, opgericht rond het 

populaire tv-programma op RTV Drenthe. ROEG! is hét online en mediaplatform over natuur en 

landschap in Drenthe. De samenwerking is afgelopen jaar geïntensiveerd. Er is regelmatig content 

uitgewisseld en wederzijds gelinkt, met name in het kader van het project Heel Drenthe Zoemt. Zo is 

een aantal blogs van de natuurspotters van heel Drenthe Zoemt bijvoorbeeld doorgeplaatst op 

ROEG!  

 

De Groene Herstelagenda  

Met de projecten De Groene Brink en De Staat van Drenthe wilden we de duurzaamheidsbeweging 

in Drenthe verbinden, versterken en zichtbaar maken en informatie over de staat van natuur, milieu 

en duurzaamheid in de provincie verzamelen, verbeelden en toegankelijk maken. Daarnaast wilden 

we het maatschappelijke debat op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid in Drenthe met 

deze aanpak voeden en van nieuwe impulsen voorzien. Door Corona hebben we de oorspronkelijke 

opzet moeten herzien, omdat fysieke bijeenkomsten uitgesloten zijn en alle maatschappelijke 

aandacht zich richt op de Corona bestrijding. We hebben vervolgens ingezet op activiteiten gericht 

op het Groene Herstel van Drenthe. Samen met de Drentse samenleving probeerden we antwoorden 

te vinden op de vraag: hoe kunnen we van de ervaringen van de Corona crisis gebruik maken en het 

herstel na Corona verbinden aan (andere) grote uitdagingen van onze tijd, zoals het aanpakken van 

de dreigende klimaatcrisis, het herstel van biodiversiteit en het ontwikkelen van een circulaire 

https://www.facebook.com/NMFDrenthe/
https://www.linkedin.com/company/natuur-en-milieufederatie-drenthe/
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economie? Om hierop antwoorden te krijgen is de Natuur en Milieufederatie Drenthe daarover het 

gesprek aangegaan met de Drentse samenleving.  

Online vragenlijst: We hebben daarvoor als eerste stap een online vragenlijst uitgezet. We kregen 

meer dan 40 reacties op de eerste online-vragenlijst en hadden contact met een vergelijkbaar aantal 

groepen en initiatieven. Dat leverde interessante en mooie reacties op. Met uitingen van zorgen, 

bezinning en veel goed doordachte en hoopgevende ideeën. De resultaten zijn samengevat in een 

rapport: https://www.nmfdrenthe.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/NMF-Herstel-agenda.pdf  

Online en fysieke achterbanbijeenkomsten: Op 17 juni deelden en bespraken we de uitkomsten van 

de vragenlijst tijdens een onlinebijeenkomst waar 40 betrokken en bezorgde inwoners bij aanwezig 

waren. Deze bijeenkomst leverde de eerste bouwstenen voor de groene herstel agenda van Drenthe. 

Tijdens de bijeenkomst deden we een oproep om verder mee te denken en de agenda vorm te 

geven. Met een werkgroep zijn we aan de slag gegaan. Tijdens een aantal online en fysieke sessies 

hebben we de ideeën die uit de bijeenkomst voortkwamen omgezet in de “Samenwerkingsagenda 

voor een groen herstel van Drenthe”. 

Themabijeenkomst Green recovery en presentatie 

agenda: Op 11 september hebben we op een 

speciale themabijeenkomst deze agenda 

gepresenteerd en aangeboden aan gedeputeerde 

Tjisse Steplstra.  

De Samenwerkingsagenda voor een groen herstel 

van Drenthe: De samenwerkingsagenda is een 

oproep aan alle partijen om in te zetten op een 

duurzame toekomst voor Drenthe, met de nadruk op 

de voor Drenthe belangrijke opgaven: De 

Betekeniseconomie, Nieuwe Energie en de Groene 

Long. Een herstel met naoberschap als Drents 

fundament.  

E-magazine: Met het e-magazine gaven we samen 

met diverse stakeholders een krachtig vervolg aan en 

startschot voor de verdere uitbouw van deze 

samenwerkingsagenda. Dit gebeurde aan de hand 

van prikkelende visies uit verschillende invalshoeken, 

concrete acties en inspirerende voorbeelden van 

koplopers die het al anders doen.  

https://www.nmfdrenthe.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/NMF-Herstel-agenda.pdf
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Aanbieding Provincie: In oktober hebben we de samenwerkingsagenda aangeboden aan de leden 

van de Provinciale Staten en aan het College van Gedeputeerde Staten. Het is mooi om te zien dat 

ook de politiek positief reageert op de agenda. De Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, en de SP 

kondigden aan een motie in te dienen om de Samenwerkingsagenda voor een groen herstel van 

Drenthe te gebruiken voor nieuw beleid en om afspraken te maken die nodig zijn in de huidige en 

komende (post-) Coronaperiode. Het College van Drenthe heeft dit initiatief omarmd en toegezegd 

hier mee aan de slag te gaan. 

Ook collega natuurorganisaties hebben de samenwerkingsagenda ondersteund. Onder andere de 

Ledencommissie Drenthe van Natuurmonumenten ondersteunt deze agenda van harte. Zelf gaan we 

met de agenda aan de slag door de samenwerking aan te gaan met lokale initiatieven en in de vorm 

van concrete projecten. Ook willen we de impact van de groene herstel agenda en de beweging van 

onderop inzichtelijk maken. We willen laten zien dat het anders kan. Voor een groen, sociaal en 

duurzaam Drenthe. 

 

Groene kracht  

Onder de werknaam Groene Kracht beraden de Drentse natuurorganisaties zich op hun gezamenlijke 

inzet en positie voor de komende jaren. Het toenemend aantal complexe dossiers die veel inzet 

vragen en het veranderdende speelveld geven aanleiding voor bezinning op onze gezamenlijke inzet, 

strategie, samenwerking en taakverdeling. We willen hiermee de impact van de groene organisaties 

vergroten. Het gaat hierbij om Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer 

Drenthe, IVN Noord, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. We verwachten 

deze verkenning in de eerste helft van 2021 af te ronden en zullen dit vervolgens vertalen in onze 

werkprogramma’s voor 2022 en verder. 

 

Nacht van de Nacht  

Begin 2020 reageerden we op de plannen voor reclamemasten bij Pesse en Beilen en besteedden we 

hieraan aandacht in de Ziezo! Dit leverde persaandacht op van onder andere RTV Drenthe. De Natuur 

en Milieufederatie Drenthe wil een stop op reclamemasten langs de A28. In dit kader interviewden 

we ook Berno Strootman van het College van Rijksadviseurs. Dit College nam vervolgens het initiatief 

voor een landelijk onderzoek naar reclamemasten langs snelwegen. De resultaten van dit onderzoek 

werden in oktober gepresenteerd. Het College van Rijksadviseurs deelt onze zorgen en pleit in de 

conclusies voor een verbod op alle reclamemasten langs snelwegen. Wij delen deze aanbeveling.  

Nachtwacht: Er zijn dit jaar niet actief bijeenkomsten georganiseerd voor de Nachtwachters (o.a. 

door Coronamaatregelen). Een aantal leden van de Nachtwacht is wel doorgegaan met gesprekken 

met o.a. gemeente Assen over verlichtingsbeleid. 

Onderzoek kantoorverlichting: Landelijk is er dit jaar door de natuur- en milieufederaties aandacht 

besteed aan onnodige verlichting van kantoren. In juni is een onderzoek uitgevoerd, ook in Drenthe. 

Landelijk had maar liefst 72% van de bedrijven onnodige verlichting branden. Bij 48% brandde de 

binnenverlichting, bij 38% de buitenverlichting en 14% van de bedrijven had zowel binnen als buiten 

de verlichting branden. In Drenthe had 58% van de onderzochte bedrijven het licht onnodig aan, 

waarvan 28% de binnenverlichting en bij 31% de buitenverlichting. We hebben vervolgens alle 

bedrijven die slecht scoorden aangeschreven met aanbevelingen en op positieve wijze hulp 

aangeboden.  
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Nacht van de Nacht: De campagne zag er als gevolg van Corona dit jaar anders uit. Er is een 

landelijke livestream georganiseerd; een avondvullend programma met lezingen van sterrenkundigen 

en experts. De livestream via Facebook en YouTube bereikte ca 41.000 mensen. Ook in Drenthe was 

er vanuit de pers veel aandacht voor de Nacht van de Nacht, met meerdere nieuwspublicaties en 3 

radio-interviews op regionale radiozenders. 

Lancering meldpunt lichthinder: In oktober hebben we als Natuur en Milieufederaties een landelijk 

meldpunt gelanceerd voor particulieren om lichthinder te melden. Vanuit Drenthe kwamen er ca. 30 

meldingen binnen. Vanuit de landelijke organisatie wordt contact opgenomen met de veroorzaker en 

vaak worden de meldingen opgelost. Tijdens de Nacht van de Nacht is er veel media-aandacht 

geweest voor dit meldpunt. 

 

Chemievrij maakt je blij 

Samen met Waterschap Hunze en Aa’s, de Waterbedrijven en de provincie Drenthe organiseerden 

we de campagne Chemievrij maakt je blij, om natuurlijk tuinieren te promoten. De campagneopzet 

zoals we oorspronkelijk voor ogen hadden voor 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege de 

Coronacrisis. Lokale acties bij tuincentra, waar veel mensen op af komen waren niet mogelijk.  

Als alternatief hebben we een onlinecampagne opgezet die onder deze omstandigheden wel 

uitgevoerd kon worden. Heel Nederland zat grote delen van 2020 in quarantaine. De tuin werd een 

toevluchtsoord. Veel mensen gingen aan de slag in de tuin. Hét moment om de boodschap van het 

belang van chemievrij tuinieren te brengen. Maar door de crisis stonden veel mensen ook in een 

noodstand. Het hoofd was (en is) vol zorgen en boodschappen over andere zaken dan Corona komen 

niet of nauwelijks aan. Daarom benadrukten we in deze campagne het positieve. De boodschap was: 

maak van je tuin een natuurlijk paradijsje.  

Met leuke onlinefilmpjes en praktische tips gaven we handvatten voor natuurlijk tuinieren. Met een 

10-daagse onkruidchallenge gaf onkruidcoach Cindy de Jonge dagelijks een tip voor tuinieren zonder 

bestrijdingsmiddelen. De tips zijn terug te kijken op de campagnewebsite Onze Drentsche Aa. Via 

Facebook organiseerden een tuinspreekuur en een winactie. 

 

https://onzedrentscheaa.nl/chemievrij/
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3. Energie- en klimaatneutraal Drenthe 

Kernactiviteiten  

Beleidskaders voor de grootschalige opwekking van duurzame energie 

Wij werken met partners aan een energie- en klimaatneutraal Drenthe. Daartoe adviseren wij – 

gevraagd en ongevraagd – overheden, particulieren en bedrijven over beleid. Wij ondersteunen 

maatschappelijke energie-initiatieven en 

versterken energienetwerken vanuit onze 

expertise en door initiatieven samen te 

laten werken en aan elkaar te verbinden. 

Daarnaast ontwikkelen we diverse nieuwe 

samenwerkingsprojecten waarmee we de 

energietransitie dichterbij brengen.  

Onze kerntaken zijn gegroepeerd in vijf 

clusters van activiteiten: beleidsadvisering, 

belangenbehartiging, deelname aan 

energienetwerken, projectontwikkeling en 

landelijke samenwerking. 

Beleidsadvisering 

Vanuit onze kennis en rol als beleidsadviseur hebben we bijgedragen aan beleidsontwikkeling van 

verschillende gemeenten en de provincie, onder andere op het gebied van lokaal eigendom van 

grootschalige energieprojecten, gemeentelijke warmte-transitie-visies en de subsidieregeling voor 

lokale energieinitiatieven. 

Onze inzet heeft in een aantal gevallen 

beleidsuitvoering beïnvloed; onder ander binnen 

de nieuwe subsidieregeling van de provincie en 

bijvoorbeeld bij het beleid van de gemeente 

Midden-Drenthe. Hier onderzoeken we samen 

met de gemeente op welke wijze lokaal 

eigenaarschap binnen de gemeente kan worden 

gewaarborgd bij grootschalige zonne-energie-

ontwikkelingen.  

Belangenbehartiging 

Onze belangenbehartigersrol hebben wij vooral 

ingevuld binnen de bestuurlijke tafels en 

werkgroepen rond de Regionale Energie 

Strategie Drenthe (RES Drenthe). In dit RES-

project hebben wij samen met onze partners de belangen van natuur en landschap ingebracht. Bij 

een aantal grote zonnecentrales hebben wij bezwaren ingediend tegen de vergunningverlening 

vanwege gebrek aan goede inpassingskaders en bewonersparticipatie.  

Deelname netwerken en projectontwikkeling 

Via deelname aan een aantal provinciale netwerken hebben we mede uitvoering kunnen geven aan 

het klimaatakkoord en de Drentse invulling daarvan. De belangrijkste netwerken zijn: 

Voorbeelden beleidsadvisering  

Midden-Drenthe  Lokaal eigendom/ 
maatschappelijk tender  

Tynaarlo, Assen, 
Aa en Hunze 

Gemeentelijke warmte 
transitievisie 

Coevorden RRE-project  

Provincie Drenthe Voorbereiding Elena subsidie 

Subsidieregeling lokale 
initiatieven 
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- Expeditie Energieneutraal wonen 

- Drents Energieloket 

Vanuit en met deze netwerken hebben wij in 2020 een 

aantal nieuwe projecten ontwikkeld en opgestart ten 

behoeve van de energietransitie in Drenthe: 

- Ontwikkeling project Energietransitie en 

participatie Drentsche Aa 

- Maatschappelijk energiepark Veenhuizen 

(conceptplan) 

- Programma Lokale Energietransitie Drenthe: 

PLED (programmatische versterking van de 

lokale energiebeweging) 

- Drenthe Sport Duurzaam (the next step) 

- Energiecoaches 2020 

Landelijke samenwerking 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe speelt een rol in 

de landelijke samenwerking. Wij dragen zorg voor 

kennisuitwisseling tussen de federaties, onder andere 

afgelopen jaar door het mede organiseren van de 

digitale energietweedaagse. We vertegenwoordigen ook het provinciale belang bij diverse landelijke 

zaken zoals de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land, de Handreiking Natuur 

en landschap in de RES en de publicatie Transitievisie warmte in de praktijk.  

 

Energie van onderop 

De Natuur en Milieufederatie 

Drenthe ondersteunt en adviseert 

sinds 2011 lokale energie-

initiatieven via wat we het 

Servicepunt Energie Lokaal 

Drenthe noemen. Dit servicepunt 

verzorgt meerdere soorten 

ondersteuning, van het opzetten 

van korte acties tot het helpen bij 

het formuleren van een lange-

termijn visie voor dorp of wijk of 

het aanvragen van subsidies voor 

activiteiten.  

Werkplaats: Binnen de Energiewerkplaats Drenthe (EWD) werken vijf organisaties aan de 

ondersteuning en versterking van lokale energieinitiatieven. Wij zorgen binnen de samenwerking 

voor een goede coördinatie. Daarvoor voeren wij onder andere het secretariaat voor de werkplaats. 

We hebben in dit Corona-jaar voornamelijk online werkplaatsoverleggen georganiseerd.  

De Energiewerkplaats Drenthe kende dit jaar een gezamenlijk initiatievenbestand van meer dan 60 

actieve groepen in 2020. De samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak in diverse 

gemeenten, zoals het vervolg van de dorpenaanpak in Aa en Hunze maar ook een gezamenlijke 

Buurtbijeenkomst verduurzaming woningen aan de Kerspel te Vries  
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aanpak in Midden-Drenthe waar de natuur- en milieufederatie en de KEI samen met de gemeente 

werken aan een aanpak voor lokaal eigendom. 

Ondersteuning via het servicepunt in Coronatijd: Het moge duidelijk zijn dat de Coronaperikelen ook 

dit werkveld hebben beroerd. Ondanks het feit dat veel activiteiten door initiatieven tijdelijk zijn 

stopgezet, hebben ook meerdere initiatieven deze tijd gebruikt voor het opzette van nieuwe plannen 

en dorpsvisies. 

Via het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn in het afgelopen jaar 13 groepen 

actief ondersteund, bijvoorbeeld: 

Verder is ondersteuning verleend aan initiatieven in Pesse, Gasselte, Westerveld, Grolloo en Dalen. 

Vanwege Corona zijn er in 2020 minder nieuwe initiatieven gestart dan in andere jaren en ook de 

activiteiten van de groepen zijn vaak beperkter gebleven.  

 

Werk maken van de RES 

De discussie binnen de RES (Regionale Energie Strategie) 

Drenthe richt zich met name op de vraag hoe we in Drenthe op 

een duurzame manier elektriciteit kunnen opwekken. De door 

de partners gestelde ambitie in de Concept RES van 3,45 TWh is 

hoog. Wij ondersteunen deze ambitie, maar zetten daarbij 

nadrukkelijk in op ruimtelijke kwaliteit en natuur- en 

landschapswaarden. Maar ook maatschappelijk draagvlak is van 

belang door middel van actieve betrokkenheid van burgers en 

maatschappelijke organisaties bij beleids- en planvorming én 

door middel van lokaal eigendom. Het belang van deze uitgangspunten worden inmiddels breed 

Voorbeelden van ondersteuning van lokale groepen 2020 

Duurzame Broekstreek Een nieuw initiatief rond Ekehaar en Amen. Dit initiatief werkt hard aan een 

eigen visie en nieuwe coöperatie.  

Coöperatie Duurzaam 
Drijber 

We hebben in 2020 vooral geholpen bij het vormgeven van lokaal eigenaarschap. 

Wapserveen - Besparen 
met Energie 

Wij hebben de werkgroep in 2020 geholpen met het opzetten van een project in 

het kader van de RRE-regeling. 

De Fledders Vries We ondersteunen actief bij het maken van een wijkenergieplan en bij het 

schrijven van een plan in het kader van de RRE. 

Rolde Energieneutraal Deze groep is ondersteund bij het uitzetten van een dorp brede enquête en met 

het (succesvol) opzetten van een dorp brede werkgroep. 

Energie coöperatie 
Duurzaam Assen 

Eigenaarschap zonnecentrale 

Werkgroep Taarlo Uitleen warmtebeeldcamera 

PCR Meppel Subsidieaanvraag 
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onderkend. We zien dat er al veel gebeurt in de Drenthe, maar ook dat veel projecten hier geen 

rekening houden met de bovengenoemde randvoorwaarden.  

Inbreng in RES-proces Drenthe: Vanuit dit perspectief dragen wij bij aan de RES Drenthe. Dat doen 

wij via deelname aan de Drentse Energie Tafel (DET), de werktafel en werkgroepen Ruimte en 

Communicatie en Participatie. We doen dit mede namens Het Drentse Landschap en in 

samenwerking met de andere maatschappelijke partners die zitting hebben aan de DET: LTO Noord, 

VNO-NCW en MKB Noord en De Drentse Kei. Samen vormen wij het initiatief Maatschappelijke 

Energietransitie Drenthe (MET Drenthe).  

Achterbanraadpleging: Naast de directe inbreng in de RES heeft de Natuur en Milieufederatie 

Drenthe samen met de Drentse KEI in 2020 drie online achterbanraadplegingen georganiseerd om 

ons standpunt te bepalen mb.t. de concept RES. In totaal deden ca. 50 mensen mee. Op basis van 

deze sessies hebben we samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten een reactie op 

de concept RES opgesteld, waarin we het belang van meerwaarde voor landschap natuur en 

maatschappij nog eens benadrukken. Wij vragen om meer nadruk op energiebesparing, het belang 

van een breed maatschappelijk draagvlak, de noodzaak van een regionale visie op ruimte en 

daarmee een actieve sturing op basis van een aantal harde ruimtelijke principes.  

Masterclasses Lokaal Eigendom: Mede op verzoek van het werkbureau van de RES organiseerden 

we met de KEI 4 online Masterclasses voor ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders 

over het onderwerp Lokaal Eigendom. Deze kennissessies werden goed bezocht: gemiddeld 20 

deelnemers per sessie. Door de kennissessies en de nazorg zijn de deelnemers zich beter bewust van 

het belang en de mogelijkheden van lokaal eigendom en andere manieren om de lokale omgeving 

mee te laten profiteren van de opbrengsten van de energietransitie. Ook is er aandacht besteed aan 

de manier waarop lokaal eigendom kan worden geborgd in lokaal beleid. Er is inmiddels brede steun 

voor het streven naar 50% lokaal eigendom, maar overheden vinden het nog altijd lastig hier vorm 

aan te geven. De gemeente Midden-Drenthe wil lokaal eigendom concreet maken door middel van 

een Maatschappelijke Tender voor energieprojecten. De Natuur en Milieufederatie Drenthe 

adviseert de gemeente hierbij.  

MET Drenthe: Met de partners van het initiatief voor een Maatschappelijke Energie Transitie 

Drenthe (MET Drenthe) hebben we werk gemaakt om de rol van de maatschappelijke organisatie bij 

de RES Drenthe te verduidelijken. Dat gebeurde onder leiding van De Gemeynt en heeft geleid tot 

“Verder MET Drenthe”, een analyse en denkkader voor de MET Drenthe-partners.  
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Naast een gezamenlijke visie op de rol van 

maatschappelijke organisaties, hebben de 

MET partners naar aanleiding van de 

concept RES een aantal concrete 

aanbevelingen geformuleerd voor de 

energietransitie in Drenthe (zie kader).  

Om meer inzicht in en grip op de cijfers 

van de energietransitie te krijgen, zowel 

wat betreft de huidige situatie als de 

toekomstscenario’s, hebben we het 

Energie Dashboard Drenthe ontwikkeld. 

Het energiedashboard kan uitgroeien tot 

een belangrijk monitoring en 

communicatiemiddel. 

Participatie: In de werkgroep 

Communicatie en Participatie tenslotte, 

hebben we ons hard ingezet om de 

Drentse samenleving te betrekken bij de RES. Dit heeft geleid tot het project De Drentse Samenleving 

Aan Het Woord. Een inwonersonderzoek op regionale schaal waar bij we op zoek gaan naar de 

ervaringen, percepties, zorgen die leven onder de inwoners van Drenthe. Begin 2021 zal dit project 

worden afgerond. Concrete producten zijn “Het Drentse Verhaal” en een inwonersadvies met 

betrekking tot grootschalige opwek van elektriciteit dat zal worden aangeboden aan de leden van de 

DET.  

 

Energietuinen  

Met Energietuinen Nederland willen de Natuur 

en Milieufederaties op 3 plekken in Nederland 

zichtbaar maken dat grootschalige opwek van 

duurzame energie ook mooi kan zijn én kan 

samengaan met natuur en recreatie. In 

Drenthe vullen we één van deze landelijke 

voorbeeldlocaties in. Samen met de Energie 

coöperatie Duurzaam Assen, Bronnen VanOns, 

Engie en de gemeente Assen voorzien wij het 

zonnepark Assen-Zuid van een goed ontwerp 

en inrichting. Het zonnepark moet een 

versterking van de biodiversiteit in het gebied 

betekenen en educatie en beleving krijgt 

daarin een belangrijke plaats.  

Energietuin Assen-Zuid 

De Energietuin Assen-Zuid heeft een grootte 

van 23 hectare en krijgt een capaciteit van rond 

de 21 MW. Deze energietuin zal stroom 

leveren voor zo’n 6.000 huishoudens. De 

vergunning van dit zonnepark is eind december 

MET Participatie Een energiestrategie met 
draagvlak van de Drentse 
samenleving 

MET Drenthe Drentse energiecoöperaties, 
ondernemers, boeren en 
natuur- en 
milieuorganisaties nemen 
gezamenlijk het initiatief 

Werk maken van de 
zonneladder 

Voorrang aan 
multifunctioneel 
ruimtegebruik en zon op dak 

Van net naar MET Drenthe Een versnelde oplossing van 
het netvraagstuk 

Op weg naar een Drents 
energie-akkoord 

Een breed gedragen Drents 
akkoord over hoe we in 
Drenthe omgaan met 
klimaatsverandering 
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2018 onherroepelijk geworden. In juli is de voor ontwikkeling noodzakelijke SDE+ subsidie 

toegekend. De Energietuin Assen-Zuid is wat ontwerp en proces betreft een van de drie voorbeelden 

van Nederland, tezamen met de energietuinen bij Montfoort (Utrecht) en Wijhe (Overijssel).  

De Natuur en Milieufederatie Drenthe richt zich in dit traject voornamelijk op de landschappelijke en 

ecologische inpassing van het Zonnepark en op het integrale energietuinontwerp waarin ook 

educatie en beleving een belangrijke plaats zullen innemen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe 

maakt in die hoedanigheid deel uit van het ontwikkelende projectteam. Bij het ontwerpen van deze 

Energietuin werken we nauw samen met landelijke partners en de Wageningse universiteit (WUR). 

Zij leveren vanuit hun landschappelijke en ecologische kennis de bouwstenen voor het integrale 

‘energietuin-ontwerp’.  

Ontwerpsessies: Nadat we in 2019 zicht hebben 

gekregen op de ecologische kansen van het gebied 

hebben de projectpartners in 2020 in 4 online 

ontwerpsessies gewerkt aan het definitieve ontwerp 

van het park. Naast dit ontwerp is een 

beplantingsplan gemaakt waarin ruimte wordt 

geboden aan ecologie en natuurlijke afscheiding van 

de diverse kavels.  

Het ontwerp is in juli voorgelegd aan omwonenden 

en later (in oktober) ook aan de leden van de 

Energiecoöperatie Duurzaam Assen. Vanwege de 

Corona maatregelen hebben we het ontwerp digitaal 

voorgelegd via een nieuwe Praat mee app. 

Uiteindelijk zijn er 9 serieuze ideeën en reacties 

ingeleverd waarmee de projectgroep aan de slag 

gaat.  

Masterclasses: Masterclasses en presentaties hebben 

afgelopen jaar ook digitaal plaatsgevonden. Zo is er 

de ontwikkeling en het ontwerp getoond tijdens een 

sessie met 20 ambtenaren in Assen, is er een 

uitgebreide presentatie gegeven op het Hier 

Opgewekt evenement in oktober en is het park in de 

masterclasses rond 50% lokaal eigenaarschap voor bestuurders als voorbeeld opgevoerd. 

De lessen en leerervaringen van dit proces passen we ook toe bij onder andere het zonnepark bij 

Ubbena (zandwinplas). Ook daar adviseren wij de ontwikkelaars rond de ecologische en 

landschappelijke inpassing.  

 

De Drentse Energiecoaches  

Na het succes in 2019, waarin we 34 Drentse Energiecoaches hebben opgeleid, hebben we in 2020 

een vervolg aan dit project gegeven. We hebben als vervolg op een serie begin van dit jaar een derde 

werksessie georganiseerd over hoe de borging rondom en de inzet van Drentse Energiecoaches goed 

te organiseren. Voor de in 2019 opgeleide Drentse Energiecoaches zijn ondanks Corona nog 2 online 

kennis- en terugkombijeenkomsten georganiseerd. Vanwege Corona kon niet direct een vervolg 

gegeven worden aan dit project.  
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De middelen uit de RRE hebben in 2020 later in het jaar wel een springplank geboden om tegemoet 

te komen aan de wens om meer Energiecoaches op te leiden. In Drenthe zijn na werving vervolgens 

38 extra Drentse Energiecoaches opgeleid, in 4 cursustrajecten. De cursus voor de Drentse 

energiecoaches zijn gegeven door Zuinig Wonen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Als 

uitvoeringspartner hebben we vanuit het DEL onze kennis en het netwerk ingezet om reeds opgeleide 

en nieuwe energiecoaches lokaal aan elkaar te verbinden. 

 

Drenthe Sport Duurzaam  

In 2017 zijn SportDrenthe en het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe 

gezamenlijk gestart met het project Drenthe Sport Duurzaam, om Drentse buitensportverenigingen 

te helpen met verduurzaming. Samen met Sport Drenthe en andere partners zorgen we dat 

sportverenigingen in beweging komen en op het gebied van duurzame energie, voedsel en mobiliteit 

grote sprongen maken. We mobiliseren kennis en voeren projecten uit met sportverenigingen. We 

werken met de verenigingen aan het verkleinen van de voetafdruk van zowel de vereniging zelf als 

van hun leden. 

Bij de uitreiking van de Sport Duurzaam prijs op 2 juli van dit jaar zijn de gezamenlijke meerjarige 

bespaarresultaten van de Drentse sportverenigingen gepresenteerd. Er zijn bij de verenigingen 132 

energiescans en 102 ondersteuningstrajecten uitgevoerd. Bij 80% van deze verenigingen hebben de 

scans en hulptrajecten geleid tot maatregelen. De gerealiseerde besparingen zijn aanzienlijk. Op 

elektriciteit werd 80% bespaard en op gas 30%. Het project is daarmee een voor herhaling vatbaar 

succes geworden. Met Drenthe Sport Duurzaam The Next Step willen de initiatiefnemers graag 

verder met deze aanpak.  

 

Stimuleren energiebesparing particuliere huiseigenaren: Het Drents 

Energieloket  

Afgelopen jaar was voor het Drents Energieloket een bijzonder jaar. Met de 

uitvoering van de RRE-subsidie (Regeling Reductie Energieverbruik), in 

samenwerking met onze gemeentelijke partners, hebben veel nieuwe 

woningeigenaren het DEL weten te vinden! 

Het jaar stond ook in het teken van COVID-19. Dit vroeg om constant schakelen en zoeken naar de 

kansen en mogelijkheden om woningeigenaren te bereiken en te ondersteunen om stappen te 

zetten in het verduurzamen van de woning. Door alle COVID-beperkingen waren veel mensen volop 

met dit onderwerp bezig. 
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Begin 2020 hebben we onze Duurzaam Update campagne verder uitgerold en, vlak voordat 

Nederland op slot ging, succesvol afgerond. Veel Drentse bedrijven deden mee aan de campagne-

bijeenkomsten begin 2020. Per avond waren minimaal 6 bedrijven aanwezig. Hierbij was het streven 

om zo veel mogelijk partijen te binden.  

Voor al het online-verkeer binnen het DEL hebben we ons CRM-systeem doorontwikkeld. Daardoor 

kunnen we onze klanten voorzien van goede informatie en advies. Onze website is vernieuwd en 

gebruikersvriendelijker geworden, zowel voor de zoekende woningeigenaar als voor het beheer en 

onderhoud vanuit het DEL.  

Op het gebied van PR en marketing werd er vol ingezet op zichtbaarheid van het energieloket door 

middel van campagnes en online acties. Vanaf augustus hebben we onze PR-activiteiten gericht op 

een goede verbinding van het DEL aan de uitvoering van de RRE en het versterken van het netwerk. 

Dit alles heeft geleid tot mooie resultaten waar we als DEL trots op zijn! Ons CRM-systeem is met 

maar liefst 8.000 woningeigenaren gegroeid tot een 

totaal van ruim 13.000 woningeigenaren eind 2020! In 

2020 telden we ruim 25.000 contactmomenten, 

bestaande uit rechtstreekse vragen aan de helpdesk, 

email en nieuwsbrieven. Het aantal abonnees op onze 

nieuwsbrief steeg van 100 naar ruim 2.100. Elke 

maand communiceren we via de nieuwsbrief richting 

de doelgroep over lopende acties, ervaringsverhalen, 

tips en tricks e.d.. Vanwege alle COVID-beperkingen 

hebben we onze zichtbaarheid online vergroot. De 

website www.drentsenergieloket.nl is in het voorjaar 

vernieuwd en veel overzichtelijker geworden. En 

speciaal voor de RRE is de campagnewebsite 

www.haaldewarmteinhuis.nl ontwikkeld. Met de 

websites trokken we ruim 70.000 unieke bezoekers. 

Sinds september communiceren we ook via Instagram. 

Via dit laatste kanaal hebben we een snelgroeiende 

nieuwe en jongere groep volgers bereikt. 

http://www.drentsenergieloket.nl/
http://www.haaldewarmteinhuis.nl/
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4. Circulair Drenthe  

Kernactiviteiten  

De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich in om samen met 

overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners de 

Drentse ecologische voetafdruk te verlagen. Hiermee dragen wij bij aan de 

provinciale beleidsambities, zoals o.a. verwoord in de Roadmap Circulair 

Drenthe 2050. In en met bestaande netwerken ontplooien en ontwikkelen 

wij samenwerkingsprojecten gericht op een duurzame maatschappij 

volgens circulaire principes.  

Wij richten ons daarbij met name op Bouw, Recreatie en Voedsel. Voor Drenthe belangrijke sectoren 

waar op gebied van circulariteit veel winst valt te halen. Binnen deze sectoren adviseren wij 

overheden en bedrijven, nemen we deel in samenwerkingsverbanden en ondersteunen wij lokale 

initiatieven. Daarnaast richten we ons op informatie- en kennisuitwisseling om bij te dragen aan 

bewustwording en gedragsverandering. Hierbij ligt de nadruk op het bieden van 

handelingsperspectief voor zowel Drentse producenten als consumenten.  

Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe geeft gevraagd en ongevraagd advies en inbreng bij beleids- 

en planvorming en -procedures en de uitvoering en handhaving hiervan door overheden, bedrijven 

en dienstverlenende organisaties. In 2020 hebben wij inbreng geleverd op onder meer de volgende 

beleidsdossiers: 

 

Winningsplan Westerveld: Eind 2018 hebben wij samen met het Drentse Landschap en 

Natuurmonumenten beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit gaswinningsplan Westerveld. 

Het instemmingsbesluit heeft betrekking op de verlenging van de gaswinning in Noord-Nederland. In 

augustus van dit jaar was de zitting. Tijdens de zitting zijn we specifiek ingegaan op het feit dat er 

geen expliciete toetsing heeft plaatsgevonden aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 

2000-gebied Drentsche Aa, waardoor negatieve effecten niet zijn uit te sluiten. Ook hebben we 

toegelicht waarom wij van mening zijn dat de nut en noodzaak onvoldoende is aangetoond. Eind 

december heeft de Raad van State ons beroep ongegrond verklaard. 

Herbezinning mestbeleid: Landelijk werkt het ministerie van LNV aan een nieuw mestbeleid. Met 

een aantal provinciale natuur- en milieufederaties hebben wij in het voorjaar inbreng geleverd bij 

een brief van de landelijke natuur- en milieuorganisaties aan de Tweede Kamer over de herbezinning 

van het mestbeleid. 

Nadat minister Schouten in september de contouren van het nieuwe mestbeleid had beschreven, 

hebben we ook meegeschreven aan een expertpaper dat namens de landelijke natuur- en 

milieuorganisaties is ingebracht bij het AO Mestbeleid in november. In 2021 krijgt het proces over de 

herbezinning van het mestbeleid een vervolg. 

Groningen Airport Eelde: In de zomer bleek dat de luchthavendirectie van Groningen Airport Eelde 

(GAE) de minister van Infrastructuur en Waterstaat in haar reactie op de Luchtvaartnota vroeg om 

meer militair verkeer te mogen afhandelen. In reactie daarop hebben wij de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, de woordvoerders luchtvaart van de fracties in de Tweede Kamer en de 

gemeenteraden en Staten van de aandeelhouders verzocht dit verzoek af te wijzen, omdat het 

toestaan van militaire straalvliegtuigen schade zal toebrengen aan het leefklimaat, de natuur en de 

toeristische sector. 
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Netwerken en samenwerking 

Ook dit jaar is er weer geïnvesteerd in het landelijk netwerk van de 12 Natuur en Milieufederaties 

(NMFs). Dat doen we om kennis te delen, van elkaar te leren en zorg te dragen voor een passende 

vertaling van landelijke doelstellingen naar regionale projecten. Samen zijn de NMFs een regionale 

motor voor de transitie en worden ook als dusdanig benoemd in het uitvoeringsprogramma van het 

Rijk. We hebben dit jaar gewerkt aan het versterken van die positie en het opbouwen van structurele 

samenwerking met RVO. Daarnaast werken we samen met de Provincie Drenthe om de activiteiten 

van NMFD, IBDO en het team economie goed op elkaar af te stemmen. Als stuurgroeplid en partner 

van NICE dragen we regelmatig bij aan studentenonderzoek en praktijkprojecten. Met de Natuur en 

Milieufederaties in Groningen en Friesland werken we aan provinciegrens-overstijgende knelpunten 

en uitdagingen. 

 

Drenthe Deelt 

Met dit project dragen we bij aan de doelstelling om het aantal deelinitiatieven in de provincie te 

vergroten. Bijvoorbeeld door lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren, bestaande 

deelinitiatieven uit te breiden of nieuwe te helpen starten. 

Als startschot voor ons ondersteuningsaanbod voor lokale groepen organiseerden we een eerste 

bijeenkomst. Dat deden we samen met Michel Bauwens van de P2P Foundation en Alle Postmus van 

de BOKD en Netwerk Duurzame Dorpen. Vooral de bij ons bekende dorpen en energie- of 

duurzaamheidsgroepen zijn hiervoor uitgenodigd. Er is door die groep enthousiast gereageerd op het 

initiatief en de BOKD wil graag meedenken in het project.  

Samen met de noordelijke federaties en I&W hebben we een traject doorlopen om Europees geld 

naar Nederland te halen voor dit project. Dit leek veelbelovend, maar is begin 2021 stopgezet omdat 

we de vereiste cofinanciering niet rond kregen. 

 

Drenthe Bouwt Circulair  

Vorig jaar hebben we de basis voor Drenthe Bouwt Circulair gelegd. Dit bestaat uit een 

samenwerkingsverband van Bouwend Nederland, De NVBU, NICE en de Natuur en Milieufederatie 

gericht op het verder aanjagen van circulair bouwen. Er staat een website en een inhoudelijk aanbod. 

Gemeenten kunnen kiezen uit een menukaart met een bijeenkomst, een (interne) masterclass of het 
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faciliteren van een geheel uitvraagtraject. De website is periodiek gevuld en er is gewerkt aan de 

inhoudelijke startpagina ‘kennisdepot’. Ter voorbereiding op 2021 is een enquête gehouden onder 

gemeenteambtenaren met als hoofdvraag hoe ver de gemeente is met het circulair uitvragen en 

aanbesteden in het maatschappelijk vastgoed. Zes gemeenten hebben eind 2020 de enquête 

ingevuld. Dit geeft aanknopingspunten voor ondersteuning in 2021. 

In 2020 hebben we ons vanuit deze samenwerking ook gericht op verdere aansluiting en verbinding 

met het netwerk Drenthe Woont Circulair. Dit krijgt in 2021 zijn vervolg. 

 

Good Food Drenthe 

Met de start van de Good Food Club promoten de NMFs lokale duurzame boeren. Nu de Coronacrisis 

ons leven beheerst kiezen steeds meer Nederlanders voor lokaal, gezond en duurzaam voedsel. Met 

deze keuzes helpen we onze lokale ondernemers, ontlasten we het klimaat en houden we ons 

lichaam gezond. Omdat de meeste landwinkels, pluktuinen en voedselbossen op verborgen locaties 

zitten hebben de NMFs de ‘GoodFoodClub.nu’ gelanceerd: dé plek waar je als consument alle 

duurzame aanbieders bij jou in de buurt kunt vinden. Het doel van de campagne is het aandeel 

duurzame landbouw in Nederland te vergroten – ook na de Coronacrisis. 

Op de GoodFoodClub vinden consumenten alle aanbieders van lokaal en gezond voedsel bij hen in de 

buurt, lokale activiteiten en inhoudelijke informatie over gezondheid, milieuvoordelen van lokaal 

voedsel, voedselverspilling, de voordelen voor de natuur en meer. In Drenthe staan inmiddels 19 

lokale aanbieders op de kaart. 

Samen met onze landelijke collegae hielden we in 

2020 een enquête onder duurzame aanbieders. 

Hieruit blijkt dat bijna drie kwart van de duurzame 

boerderijwinkels dit jaar vanwege het Coronavirus 

meer klanten heeft ontvangen. Twee vijfde van de 

winkels had 25 tot 50% nieuwe klanten. En 20% van 

de landwinkels ontving zelfs 50 tot 100% nieuwe 

klanten. Volgens de duurzame boeren ontbreekt het 

in de politiek aan een lange termijnvisie en voelen zij 

zich niet gesteund noch gehoord door de politiek. De 

boeren roepen daarom samen met de NMFs minister 

Schouten op om in 2021 te komen met een 

samenhangende lange termijnaanpak om de 

duurzame landbouw te stimuleren. Een btw-verlaging 

op duurzame landbouwproducten, regelgeving om 

kringlooplandbouw te stimuleren en een aanpak om 

lokale afzet en productie te ondersteunen, moeten de 

basis vormen van dit nieuwe beleid. De 8 belangrijkste 

punten die uit de enquete naar voren kwamen zijn 

hier te downloaden.  

De NMFs gaan in 2021 door met deze ondersteuning 

in combinatie met een landelijke open dag op 22 mei, de dag van de biodiversiteit. 

https://www.goodfoodclub.nu/ 

 

http://goodfoodclub.nu/
https://www.goodfoodclub.nu/wp-content/uploads/2020/12/8-punten.pdf
https://www.goodfoodclub.nu/
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Vitale vakantieparken  

Sinds 2018 werken provincie Drenthe, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON aan het 

programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, 

die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om 

weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Die ondersteuning is er ook voor 

vakantieparken en campings die er goed voorstaan om ze de mogelijkheid te bieden verder door te 

ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren (VvE’s) 

van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst begeleid naar een 

passende andere bestemming (transformeren). 

De Taskforce Vitale Vakantieparken stelt vast dat er bij Drentse recreatieparken een sterke vraag is 

naar concrete handvatten en handelingsperspectief wat betreft de eerste stappen in het proces voor 

de vitalisering of transformatie van een park. Zeker ook als het gaat om de rol en participatie van 

verschillende natuur beherende organisaties. Vanuit deze probleemstelling heeft de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe in samenwerking met de Taskforce de Groene Routekaart ontwikkeld. In dit 

document werken we twee sporen uit. De stappen die een VVE of eigenaar kan zetten bij 

transformatie van de parkbestemming en de stappen die een ondernemer kan zetten om koploper te 

worden in duurzaamheid of circulaire economie. Bij de ontwikkeling van dit document zijn 

verschillende gemeenteambtenaren, de groene organisaties, de RECRON en de taskforce VVP zelf 

uitgebreid gehoord. Met het eindresultaat ter hand hopen we met ondernemers vervolgstappen te 

kunnen zetten in 2021. Vanwege COVID-19 restricties zijn er geen aanvullende RECRON-leden 

gehoord of specifieke cases behandeld. Dit was wel onderdeel van het initiële plan. 

 

Drentse etalage en servicepunt circulair 

Online etalage en startpunt circulaire economie  

In 2020 is een vervolg gegeven aan het Servicepunt 

Circulair halverwege 2019. Het platform is verder gevuld 

met Drentse initiatieven en is technisch doorontwikkeld 

om de etalage aansprekendte maken voor burgers en 

burgerinitiatieven. In samenspraak met onze 

netwerkpartners is de focus van de website licht 

verschoven. Het Servicepunt is in de basis een etalage voor 

provinciale koplopers met een circulair product of dienst 

en vormt daarnaast een startpunt voor initiatiefnemers om 

de eerste stapjes te zetten naar een duurzame groep, 

coöperatie of andere circulaire buurtaanpak. De activiteiten van de Natuur en Milieufederatie 

Drenthe hebben betrekking op het laden van het platform met nieuwe bedrijven, het blijvend 

verbinden van deze bedrijven aan het provinciale netwerk en het ondersteunen van circulaire 

initiatieven van onderop. Ieder jaar zorgen we met een campagne of bijeenkomst voor extra 

aandacht voor onze aanbieders. 

  

https://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/natuur-en-milieufederatie-drenthe-en-vitale-vakantieparken-ontwikkelen-groene-routekaarten/
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5. Groen en Soortenrijk Drenthe 

Kernactiviteiten  

Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is de ambassadeur en pleitbezorger voor natuur-, milieu- en 

landschapsbelangen bij natuur-, ruimtelijk, omgevings- en waterbeleid van provincie, gemeenten en 

waterschappen. We adviseren, nemen deel aan overlegorganen en projectgroepen en leveren 

inbreng in planprocessen van provinciaal belang. Wij zijn een gesprekspartner voor plannenmakers 

en vormen daarbij ook de verbindende schakel tussen overheden, professionele organisaties en 

bewoners en bewonersgroepen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en inbreng bij beleids- en 

planvorming en -procedures. 

Inbreng in advies- en overlegorganen: We zijn actief deelnemer aan en leveren inbreng in o.a. de 

Commissie Landelijk Gebied (CLG), de ambtelijke werkgroep van de CLG en het Overlegorgaan NBEL 

Drentsche Aa. Dit jaar waren de uitwerking van de Drentse Bossenstrategie, het Drentse bod voor 

het programma Natuur en de voortgang van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) belangrijke 

bespreekpunten. Het resultaat van deze inbreng is dat natuur- en landschapsbelangen een goede en 

volwaardige plaats in de provinciale beleidsafwegingen krijgen. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) N34: In april hebben wij samen met Het Drentse 

Landschap en Natuurmonumenten onze zienswijze gegeven op de concept NRD voor de gedeeltelijke 

verdubbeling van de N34. In onze zienswijze hebben wij gepleit wij voor een bredere scope van de 

milieueffectrapportage (m.e.r.). Op zijn minst zou een stikstof- en omgevingsvriendelijke variant 

moeten worden opgenomen. In het najaar hebben wij een schriftelijke inspreekreactie ingebracht bij 

de behandeling in de Statencommissie en vervolgens nog een keer mondeling ingesproken bij een 

speciale inspreekbijeenkomst van Provinciale Staten. Naar aanleiding van de zienswijzen, de reacties 

van het bevoegd gezag, het advies van de Commissie m.e.r. en de behandeling in Provinciale Staten, 

is bij de vaststelling van de NRD uiteindelijk besloten om 6 extra varianten in de m.e.r. te 

onderzoeken, te weten een gehele verdubbeling, een volledig inhaalverbod, de variant 2x1 en 3 

varianten waarbij alleen knooppunt Gieten wordt aangepast en geen verdubbeling plaatsvindt. 

Ruimtelijke plannen: Samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten 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. In 2020 zijn door 

ons in totaal 14 ruimtelijke plannen en vergunningen beoordeeld waar mogelijk natuur- en 

landschapswaarden in het geding waren. Er kwamen dit jaar duidelijk minder ruimtelijke plannen ter 

inzage dan andere jaren, wellicht vanwege de Corona en/of stikstofcrisis. In 9 gevallen heeft dit 

geleid tot één (of meerdere) schriftelijke reactie(s) in de vorm van een 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: 
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Zonneparken Hoogeveen: Ook dit jaar zijn er in de gemeente Hoogeveen veel aanvragen voor 

omgevingsvergunningen voor zonenparken ter inzage gekomen. Omdat de gemeente Hoogeveen in 

haar (aangepaste) afwegingskader zonne-energie de zonneladder loslaat en dit naar onze mening ten 

koste gaat van de kwaliteit van het buitengebied, hadden wij in 2019 samen met Het Drentse 

Landschap beroep ingesteld tegen de vergunning voor 

een zonnepark aan de Hendrik Reindersweg te Pesse. 

Meerdere van de in dat beroep aangedragen punten 

waren wat ons betreft ook van toepassing op de 

andere plannen voor zonneparken. Wij hebben 

daarom, al dan niet samen met Het Drentse 

Landschap, ook tegen deze vergunningaanvragen 

bezwaar gemaakt. Uiteindelijk is ons beroep m.b.t. het 

zonnepark Reindersweg half november ongegrond 

verklaard. Deze voor ons teleustellende uitspraak 

betekent dat we nog meer moeten investeren in de 

voorkant van de planvorming. De inbreng met 

betrekking tot de andere zonneparken krijgen een vervolg in 2021. 

Green Planet: In januari hebben we samen met Natuurmonumenten gereageerd op het 

ontwerpbestemmingsplan voor energiestation Green Planet in Pesse. In augustus 2018 hadden wij al 

onze reactie op het voorontwerp gegeven. Hoofdpunt van ons bezwaar blijft de beoogde 

reclamemast van 50 meter hoog. Totaal zijn er ruim 150 bezwaren tegen dit plan ingediend. Deze 

zienswijzen zijn door de gemeente Hoogeveen nog steeds niet behandeld. 

Wel heeft de gemeente vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan in juni een 

ontwerpvergunning verleend voor een onderdeel van de plannen, een tankeiland voor duurzame 

brandstoffen en vrachtwagenparkeerplaats. Eerder had de gemeenteraad hier al een ontwerp VVGB 

(Verklaring van geen bedenkingen) voor verleend. Wij hebben, net als omwonenden, bezwaar 

gemaakt tegen zowel de ontwerp VVGB als de ontwerp omgevingsvergunning. Aanleiding voor ons 

was de gevolgde procedure (vooruitlopen op het bestemmingsplan, terwijl nog geen reactie is 

gegeven op de vele zienswijzen) en het feit dat de boscompensatie niet goed geregeld was. 

Uiteindelijk is de omgevingsvergunning ongewijzigd vastgesteld. In hoeverre de rest van de plannen 

van Green Planet, waaronder de reclamemast, worden doorgezet is nog onduidelijk. 

Bedrijventerrein Ossebroeken II: In 2019 hadden we samen met Het Drentse Landschap een 

zienswijze ingediend tegen de uitbreiding van bedrijventerrein Ossebroeken II bij Beilen. We hadden 

onder meer vragen gesteld bij de nut en noodzaak van deze uitbreiding vanwege de nabijheid van 

bedrijventerrein Assen-Zuid en bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid van een reclamemast van 30 

meter hoog. In september dit jaar bleek in een bestuurlijk overleg dat de gemeente het ontwerp naar 

aanleiding van onze zienswijze gaat aanpassen en een nieuw ontwerp ter inzage gaat leggen. De 

mogelijkheid voor de reclamemast wordt uit het plan gehaald. Bovendien blijft de uitbreiding 

beperkt tot fase I en is voor een verdere uitbreiding (fase II) een nieuw bestemmingsplan 

noodzakelijk. In 2021 komt het nieuwe ontwerp ter inzage. 

Netwerk en projectontwikkeling 

Wij dragen zorg voor afstemming over en een gecoördineerde inbreng van natuur-, milieu- en 

landschapsbelangen bij natuur-, ruimtelijk, omgevings- en waterbeleid van provincie, gemeenten en 

waterschappen. 
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In 2020 hebben we het natuurbeschermingsoverleg negen keer georganiseerd. Een groot aantal 

overleggen heeft digitaal plaatsgevonden, maar het overleg in juli hebben we gecombineerd met een 

korte excursie in het Drentsche Aa-gebied. Naast de Natuur en Milieufederatie Drenthe nemen Het 

Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, IVN Noord 

en de provincie aan het overleg deel. Belangrijke terugkerende onderwerpen waren dit jaar het 

natuurbeleid, ruimtelijke ordening en de Regionale Energiestrategie (RES). 

Er heeft afstemming plaatsgevonden over onze inbreng bij de uitvoering van het Programma 

Natuurlijk Platteland en bij het opstellen van de Drentse Bossenstrategie, het bidbook voor het 

Programma Natuur en de Drentse aanpak stikstof. 

Daarnaast hebben wij vijf keer een afstemmingsoverleg voor de directeuren van Het Drentse 

Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Noord en Landschapsbeheer Drenthe 

georganiseerd. Ook heeft er overleg plaatsgevonden tussen de communicatiemedewerkers van deze 

organisaties. Tenslotte heeft drie keer een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 

gedeputeerde en de directeuren van Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 

en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.  

Op 25 juni zou ook de uitreiking van de Harry de Vroome penning zijn. Dit jaar zou de uitreiking voor 

het eerst gecombineerd worden met de uitreiking van de Groene Anjer door het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Vanwege Corona zijn beide afgelast en vindt de uitreiking in 2021 plaats. De 

inzendingen die zijn gedaan, dingen ook in 2021 mee. 

 

Boer, Burger en Biodiversiteit 

Samenwerking BBB: In maart 2019 hebben de Drentse natuur- en landbouworganisaties de Agenda 

Boer, Burger en Biodiversiteit gepresenteerd. Ambitie van de Agenda is dat Drentse veehouderij- en 

akkerbouwbedrijven in 2030 tot de koplopers op het gebied van de kringlooplandbouw behoren én 

bijdragen aan het herstel en de verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Dit jaar hebben 

we samen met LTO-Noord, DAJK, AND, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en de provincie de Agenda BBB uitgewerkt in een 

programma. 

In juni 2020 is het actieplan 1.0 bij de stuurgroep Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland ingediend voor de inzet van middelen voor fase 1 van het gebied Drents Plateau. In het 

tweede half jaar is dit actieplan verder uitgewerkt in het werkprogramma. In dit programma zijn de 

ambities en werkwijze voor de uitvoering van de acht doelen van de Agenda Boer Burger 

Biodiversiteit geconcretiseerd. Het is het voorstel voor de middelen van de provinciale 

Investeringsagenda en voor de inzet van de Regiodeal-middelen voor fase 2.  

Begin 2021 ronden we met de partners de voorbereiding af en gaan we van start met de onderdelen 

duurzaamheidsplannen en gebiedsgerichte aanpak. Voor de eerste fase van de gebiedsgerichte 

aanpak zijn eind 2020 twee aanjagers natuurinclusieve landbouw geworven die initiatiefnemers in 

acht kansrijke gebieden ondersteunen bij het starten van een initiatief tot en met het schrijven van 

een eerste aanpak. Voor de overige doelen pakken we de uitwerking in het voorjaar van 2021 op. 
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Duurzame melkveehouderij Drenthe: In 2020 jaar 

hebben we ook samen met LTO-Noord, DAJK, de 

natuurorganisaties en de provincie verder uitvoering 

gegeven aan het programma Duurzame 

melkveehouderij Drenthe. Dit programma komt voort 

uit de Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur. 

In het kader van het programma Duurzame 

melkveehouderij Drenthe hebben 232 

melkveehouders de afgelopen jaren een 

duurzaamheidsplan laten opstellen. Het is nu van 

belang dat de melkveehouders aan de slag gaan met 

de uitvoering van hun duurzaamheidsplan. Om hen 

daarbij te helpen zijn dit jaar acht 

gebiedscontactpersonen aangesteld. Deze 

gebiedscontactpersonen zijn zelf melkveehouders en 

zij fungeren als aanspreekpunt voor hun collega’s die 

aan de slag willen met hun duurzaamheidsplan. 

In 2021 zal het programma Duurzame 

melkveehouderij worden geïntegreerd met het 

programma Boer Burger en Biodiversiteit. Doel is dat 

de komende jaren nog meer melkveehouders een 

duurzaamheidsplan krijgen met daarin een plus op 

het onderdeel biodiversiteit en landschapskwaliteit. 

Ook gaan we met de partners aan de slag met 

duurzaamheidsplannen voor de akkerbouw.  

 

Heel Drenthe Zoemt  

Digitaal kennisplatform: Eind 2019 is het digitale 

platform Heel Drenthe Zoemt gelanceerd, een 

digitaal kennisplatform voor de biodiversiteit in de 

bermen en het boerenland van Drenthe. Dit jaar zijn 

onder meer verschillende resultaten van het Drents 

Bermberaad via de site ontsloten. Zo is het 

draaiboek voor bewonersinitiatieven die aan de slag 

willen met ecologisch beheer van openbaar groen, 

zoals bermen en slootkanten, op de site geplaatst. 

Ook is het voorstel voor monitoring van flora en 

fauna in bermen om zo zicht te krijgen op het 

resultaat van ecologisch beheer aan de site 

toegevoegd. Tenslotte zijn van Drentse gemeenten, 

waterschappen en de provincie infographics 

geplaatst, die inzicht geven in de stand van zaken 

van het maaibeheer in 2020. Deze infographics 

geven inzicht in het gedeelte van bermen en oevers 

dat ecologisch wordt beheerd. Het is de bedoeling 

https://www.heeldrenthezoemt.nl/
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dat de komende jaren infographics worden geplaatst. 

Daarnaast hebben we op de site zeer regelmatig blogs van onze natuurspotters en nieuwsberichten 

met betrekking tot biodiversiteit in bermen en boerenland geplaatst. Door deze berichten via 

Facebook te delen, hebben we het bereik vergroot. 

In 2021 willen we de site uitbouwen tot een levendig platform met een breed bereik dat niet alleen 

de partners van het Bermberaad, maar juist ook inwoners en andere betrokkenen in Drenthe 

informeert en inspireert over aanpak en herstel van de biodiversiteit in het buitengebied.  

Natuurwerkplaats: Samen met Landschapsbeheer Drenthe en de bewonersgroep Struunpad uit 

Koekangerveld hebben we dit jaar op 19 maart een natuurwerkplaats in Koekangerveld voorbereid. 

Doel van de natuurwerkplaats was om voorstellen te doen voor een gezamenlijke visie op (openbaar) 

groen en bijbehorend beheer binnen de gemeente De Wolden. Daarbij wilden we ook verkennen hoe 

grondeigenaren en vrijwilligersgroepen in de gemeente De Wolden tot verdere samenwerking en 

afstemming van het beheer zouden kunnen komen. 17 deelnemers uit de gemeente De Wolden, 

waterschap, provincie, bewonersgroepen en natuurorganisaties zouden aanwezig zijn, inclusief de 

wethouder. Helaas hebben we de natuurwerkplaats moeten afgelasten vanwege Corona. Wij 

hopende natuurwerkplaats later alsnog live te kunnen organiseren als de situatie het weer toelaat. 

 

Plan Boom 

In het kader van Plan Boom gaan de Natuur en Milieufederaties samen met en voor burgers de 

komende jaren 10 miljoen bomen in Nederland aanplanten. Daarmee verkleinen we de CO2-uitstoot 
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en wordt onze leefomgeving mooier, groener en gezonder. In 

Drenthe willen we de aanplant van deze bomen combineren 

met de transitie naar natuurinclusieve landbouw en 

landschapsherstel. 

In Drenthe geven wij samen met Landschapsbeheer Drenthe 

en Het Drentse Landschap uitvoering aan Plan Boom. Dit jaar 

zijn we gestart met de voorbereiding. We hebben de 

landelijke ambitie vertaald naar een provinciale ambitie. Onze 

ambitie van Plan Boom is om in Drenthe 1 miljoen bomen te 

planten. Dit zijn circa 2 bomen per inwoner. Minimaal is onze 

inzet de aanplant van 500.000 bomen ofwel 1 boom per 

inwoner in Drenthe.  

Voor de realisering van deze provinciale ambitie hebben we 

een projectplan Plan Boom Drenthe uitgewerkt. Het 

projectplan omvat een aanpak via 4 sporen: 

1. Aanplant bomen in en om dorpen en steden 

2. Herstel en versterking landschapselementen 

3. Aanplant van bos in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden 

4. Plantacties particulieren, bedrijven en landgoederen 

Met de uitvoering van Plan Boom gaan we in Drenthe een bijdrage leveren aan de provinciale 

uitvoering van de Bossenstrategie. In dit kader hebben we dit jaar al een aantal verkennende 

gesprekken met de provincie gevoerd.  

Vanwege Corona is het aantal concrete plantacties dit jaar beperkt . Totaal zijn er bijna 20.000 

bomen geplant bij bewonersprojecten, erfprojecten en een landschapsproject dat Landschapsbeheer 

Drenthe heeft ondersteund. Het is de bedoeling dat er in 2021, zeker in het najaar, meer bomen en 

struiken de grond in gaan. 

Communicatie: Voor de communicatie over Plan Boom hebben we de projectpagina 

www.planboomdrenthe.nl ingericht. Hier is achtergrondinformatie en inspiratie voor 

bewoners(groepen) en bedrijven te vinden. Ook staat op de pagina een bomenteller, waarop wordt 

bijgehouden hoeveel bomen er in Drenthe in het kader van Plan Boom zijn geplant. Daarnaast vindt 

communicatie plaats via de landelijke site www.planboom.nl en de landelijke nieuwsbrief van Plan 

Boom. 

Samenwerking met Drentse overheden: In het najaar hebben we voor Drentse gemeenten en 

waterschappen in Zuidwest, Noord en Zuidoost drie regionale digitale bijeenkomsten over Plan Boom 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij de aanpak van Plan Boom gepresenteerd. 

Vervolgens hebben we met gemeenten en waterschappen van gedachten gewisseld over wat hun 

ambities en ideeën zijn voor de aanplant van bomen en bos en welke mogelijkheden er zijn om hen 

daarbij vanuit Plan Boom te ondersteunen. Tenslotte heeft de provincie Drenthe een toelichting 

gegeven op de stand van zaken van de Bossenstrategie. 

Begin 2021 gaan wij de kansen en mogelijkheden die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen 

bilateraal verder met de verschillende gemeenten bespreken. 

Bewonersinitiatieven: Een lid van IVN Hoogeveen heeft haar droom gedeeld om in Hoogeveen 

55.697 bomen, struiken en bloemen (= aantal inwoners van Hoogeveen) te gaan planten. Samen met 



31 
 

IVN Hoogeveen, IVN Noord en de gemeente Hoogeveen gaan we hier de komende jaren uitvoering 

aan geven. De eerste uitdeelactie van struiken staat gepland in januari 2021. 

Dit jaar hebben 16 bewonersgroepen en initiatieven zich bij ons gemeld, omdat zij in of in de 

omgeving van hun dorp of stad bomen willen aanplanten (spoor 1). Wij zijn op zoek gegaan naar 

mogelijkheden om de daarvoor benodigde bomen en struiken te kunnen financieren. Eind december 

heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds in dit kader subsidie toegezegd voor plantmateriaal voor 

bewonersinitiatieven en scholen. In 2021 gaan we de groepen die zich dit jaar hebben gemeld 

helpen. Bovendien gaan we andere bewonersgroepen enthousiasmeren om met voorstellen te 

komen. 

Samenwerking met particulieren en bedrijven: Ook 16 particulieren hebben zich gemeld, vooral 

particulieren met grotere erven en percelen in het buitengebied, omdat zij bomen, bosjes en/of 

singels willen aanplanten.  

Tenslotte hebben zich dit jaar al 4 bedrijven en een landgoed gemeld die elk op hun eigen manier 

een bijdrage willen leveren aan Plan Boom. De Energiewacht heeft bijvoorbeeld aan zijn werknemers 

in Groningen en Drenthe als kerstpakket een boompakket gegeven, waarbij de werknemers zelf 1 

boom hebben gekregen en 2 bomen elders worden geplant. 

Het bedrijf Boom, laboratoriumleverancier uit Meppel, bestond in 2020 125 jaar. Omdat het bedrijf 

wil investeren in onze toekomst, schonk het bedrijf geen tastbaar relatiegeschenk maar bomen aan 

zijn relaties. Het bedrijf Boom gaat deze bomen via Plan Boom planten in zijn eigen “Boombos”. In 

2021 plant het bedrijf in ieder geval 500 bomen. Maar om de duurzaamheid te bevorderen wil het 

bedrijf dit bos nog verder uitbreiden. 

Landgoed Bosch en Vaart heeft eind december 6 flinke lindes op een nieuw gedeelte van hun 

landgoed aangeplant. 

 

Gebiedsoplossingen stikstof  

De komende jaren zal de stikstofdepositie op Drentse Natura 2000-gebieden moeten worden 

teruggebracht. Slimme gebiedsgerichte oplossingen kunnen daaraan een bijdrage leveren.  

Dit jaar hebben we inbreng geleverd bij de start van de Drentse aanpak stikstof en hebben we een 

overeenkomst gesloten met betrekking tot Natura 2000-gebied Fochteloërveen. Ook leverden we 

samen met andere natuur- en milieuorganisaties inbreng bij de vorming van landelijk stikstofbeleid. 
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Drentse aanpak stikstof: Tijdens een bijpraatmoment eind januari heeft de provincie Drenthe het 

proces voor de Drentse aanpak stikstof gepresenteerd. De rest van het jaar zijn de landelijke 

ontwikkelingen m.b.t. stikstof (o.a. extern salderen, Stikstofregistratiesysteem en programma 

Natuur) en de verdere uitwerking van het proces voor de Drentse aanpak regelmatig op bestuurlijk 

niveau onderwerp van gesprek geweest tussen de provincie, natuur- en milieuorganisaties en andere 

partners zoals de landbouw en de bouw.  

Uiteindelijk zijn eind november de gebiedsverkenningen voor Elperstroom en voor Mantingerzand en 

Mantingerbos van start gegaan. Het idee was dat per gebied een inventarisatie van feiten zou 

plaatsvinden, die na een analyse zou uitmonden in een eerste verkenning van oplossingsrichtingen. 

Dit zou per gebied resulteren in een factsheet. Naar aanleiding van de inventarisatie van de feiten 

rezen er veel vragen, waardoor de partijen niet toekwamen aan de verkenning van oplossingen. 

Begin 2021 wordt bestuurlijk besproken of alle gebiedspartners nog bereid zijn om een vervolg aan 

de gebiedsverkenningen te geven. 

Overeenkomst maatregelen Fochteloërveen: In 2019 zijn wij samen met Natuurmonumenten en 

Vogelbescherming met de provincie Drenthe en de gemeente Assen in overleg gegaan over de 

natuurvergunning voor de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen. De aanleiding vormde het 

beroep dat wij samen met Natuurmonumenten tegen de natuurvergunning hadden aangetekend. 

Vogelbescherming had afzonderlijk beroep aangetekend. 

Dit jaar hebben wij het overleg vervolgd. Uiteindelijk heeft het overleg geresulteerd in een 

privaatrechtelijke overeenkomst waarin we allereerst afspraken hebben gemaakt over aanpassing van 

de natuurvergunning op het onderdeel stikstof. Ten aanzien van stikstof is door Gedeputeerde Staten 

depositieruimte toegedeeld vanuit het Stikstofregistratiesysteem waarmee verzekerd is dat er geen 

toename van stikstof ontstaat als gevolg van de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen met 500 

woningen.  

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat een ecologisch bureau opdracht krijgt om de verstoring en 

mogelijke oplossingen voor de niet-broedvogels en de kraanvogel in beeld te brengen. De uit het 

onderzoek naar voren komende maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te 

halen en verslechtering te voorkomen, zullen Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk uitvoeren. 

Nadat de opdracht voor het vogelonderzoek is uitgezet hebben wij ons beroep ingetrokken. Eind 

2020 is adviesbureau Altenburg & Wymenga met het onderzoek gestart. Als Natuur en 
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Milieufederatie Drenthe zijn wij vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep. De planning is dat het 

onderzoek in maart 2021 wordt afgerond. 

 

De Landschapsacademie 

Nu meer dan ooit is aandacht voor en betrokkenheid bij behoud en ontwikkeling van het Drentse 

landschap nodig. De kwaliteit van het landschap en de natuur moet volwaardig meewegen bij het 

plannen van projecten die de leefomgeving beïnvloeden. Daarom is het belangrijk inwoners van 

Drenthe bewust(er) te maken van het verhaal van hun landschap. Vanuit deze kennis zal het besef 

van de waarde en het belang van het behoud van het Drentse landschap groeien en bijdragen aan de 

actiebereidheid onder burgers.  

Door Corona was het niet mogelijk de 

Landschapsacademie in de oorspronkelijke 

vorm uit te voeren. Fysieke bijeenkomsten 

bleken onmogelijk. Daarom hebben we de 

aanpak gewijzigd en zetten we nu in op een 

online academie. Landschapskenners geven op 

locatie een inleiding die we in de vorm van 

korte filmpjes (10-15 minuten) online zullen 

zetten op de speciaal opgezette site omgeving 

op onze website. Daarna zal de 

landschapskenner tijdens een online college 

dieper op het onderwerp ingaan en in 

discussie gaan met het aanwezige publiek. Een 

eerste filmpje is eind 2020 gereed. De overige 

filmpjes en de online colleges zijn voorzien 

voor het eerste kwartaal van 2021.  

 

Panorama Drenthe 

Het plan voor het Panorama zoals we dat bedacht hadden kunnen we als gevolg van Corona niet ten 

uitvoer brengen. De inzet was om samen met onze partners en inwoners in verschillende regio’s van 

Drenthe een aantal fysieke (schets-) sessies te organiseren. We onderzoeken samen met onze 

gebiedspartners en de provincie hoe dit traject in de toekomst een vervolg kan krijgen.  
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6. Organisatie en Financiën 

Algemeen Beleid 

Ons werkplan voor 2020 en deze verslaglegging zijn gebaseerd op onze beleidsvisie 2020-2025.  
In de beleidsvisie 2020-2025 beschrijven we de hoofdlijnen van onze inzet en strategie. We houden 

vast aan onze meerwaarde als netwerkorganisatie. Daarnaast zullen we ons richten op drie niveaus 

die met elkaar samenhangen én elkaar versterken: 

1. Het mede-vormgeven van beleidskaders en randvoorwaarden voor een mooi en duurzaam 

Drenthe 

2. Het initiëren en zichtbaar maken van voorbeelden om te 

laten zien dat het “anders” kan 

3. Het ondersteunen van een brede Drentse 

duurzaamheidsbeweging 

Gebaseerd op de staat van Drenthe en onze missie, positie 

en rolopvatting, zien we de komende vijf jaar een drietal 

inhoudelijke hoofdopgaven voor Drenthe waarop we als 

Natuur en Milieufederatie Drenthe in willen zetten. Deze 

opgaven zijn: 

- Energie- en klimaatneutraal Drenthe 

- Groen en soortenrijk Drenthe 

- Circulair Drenthe 

Deze visie vertalen we jaarlijks in werkplannen en projecten. 

Daarin zullen we ook ruimte houden om flexibel en wendbaar te blijven om in te kunnen spelen op 

de nieuwe ontwikkelingen in ons snel veranderende speelveld. 
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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 continuïteitsreserve voor het opvangen van fluctuerende inkomsten, risico’s en voor 
voldoende liquiditeit.  
De financiële koers voor de komende jaren 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 spaarrekeningen. 
 
 

Financieel verslag  
 

In de volgende tabel geven we een overzicht van de ingezette middelen, zowel als totaal als verdeeld 
over de verschillende werkthema’s. We sluiten het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van  
€ 541. Ter informatie is ook de staat van baten en lasten uit onze jaarrekening 2020 toegevoegd.  
 

De totale uitgaven bleven in 2020 binnen de vastgestelde begroting. Alleen op het werkveld Energie- 

en klimaatneutraal Drenthe konden we dankzij extra projectfinanciering meer inzet plegen dan 

begroot. Door de aard van het werk (o.a. telefonische en online advisering) en door nieuwe vormen 

te kiezen konden deze activiteiten gelukkig ook doorgaan. De omvang van dit werkveld lag dan ook 

boven het niveau van 2019. Op de overige werkvelden was de omzet lager dan begroot. Voor een 

deel heeft dit te maken met de mogelijkheden van projectfinanciering, maar ook de coronacrisis 

heeft hierop zeker invloed gehad.  

 

Over het geheel genomen kunnen we stellen dat we het voorziene werk grotendeels hebben kunnen 

uitvoeren en dat veel van de beoogde resultaten zijn gehaald.  

 

Ons werk 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. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de financiën verwijzen wij naar onze jaarrekening, die kan 

worden gedownload van onze website. 
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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 als het resultaat in 
de jaarrekening. Zie ook de staat van baten en lasten uit de jaarrekening 2020 op de volgende bladzijde. 
 

 

  

Verantwoording per werkveld Begroot 

aantal uren

Gerealiseerd 

aantal uren

Begroot 

kosten

Gerealiseerd 

kosten

Begoot 

inkomsten

Gerealiseerd 

Inkomsten

euro euro

Totaal Maatschappelijke beweging en communicatie 1.325             1.155             157.000         143.495         157.000         142.661          

  Kerntaken 700                 567                71.750           57.160           71.750           56.460            

  Projecten 4.415             6.038             535.750         670.109         535.750         586.882          

Totaal Energie en klimaatneutraal Drenthe 5.115             6.605             607.500         727.269         607.500         643.342          

  Kerntaken 400                 339                41.000           37.552           41.000           36.020            

  Projecten 1.150             656                130.500         65.611           130.500         66.550            

Totaal Circulair Drenthe 1.550             995                171.500         103.163         171.500         102.570          

  Kerntaken 900                 698                91.250           69.926           91.250           69.500            

  Projecten 1.510             1.044             187.750         108.452         187.750         107.449          

Totaal Groen en soortenrijk Drenthe 2.410             1.742             279.000         178.378         279.000         176.949          

Exploitatie / doorbelastingsverschil 82.518-           4805,96

Totaal 10.400           10.497           1.215.000      1.069.787      1.215.000      1.070.328      

Totaal gerealiseerde inkomsten 1.070.328     

Totaal gerealiseerde uitgaven 1.069.787     

Resultaat 541                 

Uren
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Staat van baten en lasten over 2020
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

Euro Euro Euro

Baten

* Baten van particulieren -           500           37             

* Baten van bedrijven 70            70.000      1.307        

* Baten van loterijorganisaties -           -           -            

* Baten van subsidies van overheden 764.606    730.343    790.360     

* Baten van verbonden organisaties zonder 

winststreven

231.844    260.000    209.209     

* Baten van andere organisaties zonder 

winststreven

72.444      128.657    112.946     

1.068.964 1.189.500  1.113.859  

* Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten of diensten

-           500           -            

* Overige baten 1.364       25.000      1.914        

Som van de baten 1.070.328 1.215.000  1.115.773  

Lasten

* Uitvoeringskosten maatsch.beweging / communicatie 134.149    156.274    -            

* Uitvoeringskosten Klimaat- en energieneutraal Drenthe 673.795    604.697    574.833     

* Uitvoeringskosten Circulair Drenthe 95.108      170.650    103.410     

* Uitvoeringskosten Groen en soortenrijk Drenthe 164.277    277.679    -            

* Uitvoeringskosten Mooi Drenthe -           -           106.357     

* Uitvoeringskosten Natuurlijk Drenthe -           -           134.688     

* Uitvoeringskosten Voedzaam Drenthe -           65.557       

* Uitvoeringskosten Drentse duurzaamheidsnetwerken -           119.164     

Som van uitvoeringskosten 1.067.329 1.209.300  1.104.009  

-           -           -            

-           -           -            

Som van de lasten 1.067.329 1.209.300  1.104.009  

* Financiële baten 19            -           28             

* Financiële lasten 2.477       5.700        5.431        

Saldo voor financiële baten en lasten 2.458       5.700        5.402        

Totaal lasten conform resultatenrekening 1.069.787 1.215.000  1.109.411  

Saldo van baten en lasten 541          0              6.362        

De bestemming van het resultaat is als volgt:

* Continuïteitsreserve 541               6.362        

541          -           6.362        

Som van de geworven baten

Besteed aan doelstellingen 1

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie 2
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Al 25 jaar steun van de Postcode Loterij 

 
De samenwerking met de Natuur en Milieufederaties en de Nationale Postcode Loterij wordt ook de 
komende vijf jaar verlengd. Sinds 1996 ontvangen de Natuur en Milieufederaties een bijdrage om te 
werken aan een mooi en duurzaam Nederland. In 2020 is de samenwerking geëvalueerd en is 
besloten om deze voort te zetten. 
 
Annie van der Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, is verheugd over de 
voortgezette samenwerking: “Dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is het voor de 
Natuur en Milieufederaties mogelijk om in héél het land een impact te creëren en zo te werken aan 
een mooier en duurzamer Nederland. De bijdrage van de Loterij is voor ons al jarenlang een 
fundament voor de realisatie van vele mooie projecten. Het is fantastisch dat we op deze manier in 
heel Nederland het verschil kunnen maken.”  
 

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Dankzij de 

deelnemers van de Postcode Loterij is er sinds de oprichting van de Loterij ruim 6,2 miljard euro aan 

mens en natuur gegeven. Wij ontvangen dit jaar opnieuw een vaste bijdrage van 2,25 miljoen euro 

van de Postcode Loterij: een aanzienlijk bedrag waar wij ontzettend blij mee zijn. 
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Stichtingsraad, directie en medewerkers 

Binnen de stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe is de functie toezicht houden gescheiden  van 

de functie besturen. Deze functiescheiding  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) 

• Gea Bijkerk, voorzitter 

• Roelinda Alkema 

• Herman Brink 

• Rein Munniksma 

• Ineke Noordhoff  

• Jan Grotenhuis. 

 

Nieuwe voorzitter Stichtingsraad 

Gea Bijkerk is in januari 2020 gestart als nieuwe 

voorzitter van de Stichtingsraad van de Natuur en 

Milieufederatie. Zij volgt Jacob Gunter op.  Jacob 

heeft zich jarenlang belangenloos voor onze 

stichting ingezet en daarbij een flinke bijdrage 

geleverd aan ons werk.  Zijn statutair bepaalde 

bestuursperiode zat er in 2019 op.  

De Stichtingsraad keurt het beleid van de Natuur 

en Milieufederatie Drenthe goed en toetst de 

uitvoering ervan. De Stichtingsraad wordt 

gevormd door leden uit de kring van de 

aangesloten organisaties en partners met verschillende maatschappelijke achtergronden.  

Leden van de Stichtingsraad worden bij coöptatie benoemd voor een zittingsduur van 4 jaar en zijn 

tweemaal herbenoembaar.  

 

Nevenfuncties  

Overzicht nevenfuncties 2020 

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 

H. Brink • Provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel 

• Lid van de Raad van Advies van de stichting Schaapskudde Sallandse 
Heuvelrug     

R. Munniksma • Voorzitter Claas van Gorcumfonds 

• Voorzitter van de Maatschappelijke adviesraad van de provinciale 
eenheid Drenthe van Staatsbosbeheer 

• Lid van de Raad van Toezicht van Sterk uit Armoede 

mailto:info@nmfdrenthe.nl
http://www.nmfdrenthe.nl/
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Jan Grotenhuis • Adviseur Jeneverbesgilde  

• Lid Wetenschappelijke Advies Commissie van de stichting het Drentse 
Landschap 

• Bestuurslid Stichting Drents Agrarisch Erfgoed 

Ineke Noordhoff • Lid Bestuur Gebiedsfonds Drentsche Aa 

• Bestuurslid Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 

• Lid raad van commissarissen Woongroep Marenland, Appingedam 

• Lid raad van commissarissen Waterbedrijf Groningen 

• Rijksbestuurder Groninger Archieven 

Gea Bijkerk • Voorzitter Noordgang ’t Feith bij VNO-NCW Noord 

• Voorzitter Ledencommissie Drenthe van Natuurmonumenten 

R. Hoekstra Geen 

 
 

Medewerkers 

• Judith van den Berg, Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe 

• Christiaan Teule, Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe 

• Remco Mur, Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe 

• Xandra van Zon, Adviseur Drents Energieloket 

• Daniël van der Kleij, Adviseur Drents Energieloket 

• Corina Onderstijn, Projectleider Energietransitie en Participatie (tot en met juni 2020) 

• Emile Suringar, Ontwikkelaar Circulaire Economie 

• Sanne Vellinga, Communicatieadviseur 

• Petra van den Engel, Projectmedewerker communicatie  

• Jelte Sikkema, Adviseur Drents Energieloket  

• Elzemiek Zinkstok, Projectmedewerker communicatie (tot en met januari 2020) 

• Jorine van Nifterik, Projectmedewerker communicatie DEL/RRE 

• Dineke Witte, projectmedewerker Regeling Reductie Energiegebruik (vanaf 1 mei 2020) 

• Bart Lammerink, projectleider campagne warmtetour (september 2020-maart 2021) 

• 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 
 

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.  
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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 340 punten met een maximaal 
jaarinkomen van € € 88.310 (1 fte/12 maanden). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, 
relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2020 € € 80.781.  
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 € € 80.781 binnen het in 
de regeling opgenomen maximum-bedrag van € 201.000 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). 
 

Risicomanagement 

In 2019 hebben we de risico’s voor onze organisatie opnieuw op een rij gezet, mede om de gewenste 

hoogte van de continuïteitsreserve vast te stellen. In 2020 zijn daarnaast verschillende scenario’s 

uitgewerkt om te kunnen bijsturen op de effecten van de coronacrisis. Daarbij is onder meer 

geanticipeerd op de mogelijkheid en eventuele noodzaak om extra overheidssteun aan te vragen om 

de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Deze extra steun is niet nodig gebleken.  

De in 2019 vastgestelde bedragen voor de continuïteitsreserve zijn niet aangepast: 

• als streefbedrag van de continuïteitsreserve: € 550.000,-- 

• als maximum voor de continuïteitsreserve: 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie. 
Meer informatie over de continuïteitsreserve is terug te vinden in onze jaarrekening 2019. 
 

Praktische risico’s op het gebied van de normale bedrijfsprocessen van een organisatie als de onze 

zijn geïnventariseerd (bijv. ziekteverzuim, schade aan bedrijfsmiddelen en achterstallig onderhoud 

van het bedrijfspand). Waar nodig en mogelijk zijn verzekeringen afgesloten of financiële 

voorzieningen opgenomen.   

 

Gedragscodes 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft de volgende gedragscodes: 

• De principes van de Code Goed Bestuur; die onderdeel vormen van de  
Erkenningsregeling Goede Doelen 

• Professionele gedragscode Natuur en Milieufederaties 

• Gedragscode gegevensbescherming Natuur en Milieufederaties  

• Gedragscode integriteit 
 
De directie en de leden van de Stichtingsraad van de Natuur en Milieufederatie Drenthe 

onderschrijven de volgende principes: 
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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. 

 

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 in 2020 en 2021 

plaatsgevonden. 

 

 

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 2019 bedraagt het percentage beheer- en administratiekosten 14%.  

 

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 Natuur en Milieufederatie 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, 

Drentse Energie Organisatie, Drentse KEI, energiebedrijven, provincie Drenthe en Drentse 
gemeenten 

4. inwoners en bezoekers van de provincie Drenthe. 
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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. In 2020 zijn twee klachten bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe gemeld, behandeld en 

beantwoord. 

 

Communicatie 

In hoofdstuk 2 doen we verslag van de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd op het gebied onze 

corporate communicatie en algemene informatievoorziening.  

Ook bij de totstandkoming van onze nieuwe Beleidsvisie 2020-2025 hebben we actief gewerkt  aan 

inbreng van onze omgeving. 

Daarvoor hebben we als eerste ons beleid over de afgelopen periode geëvalueerd. We hebben onze 

partners en aangesloten organisaties gevraagd hoe zij aankijken tegen ons werk en toekomstige 

opgaven. Verder hebben we de maatschappelijk trends en de staat van Drenthe in beeld gebracht. 

Dit geheel is vervolgens vertaald naar deze nieuwe meerjarenvisie, waarin we de hoofdlijnen van 

onze inzet en strategie beschrijven. 

Deze visie zullen we jaarlijks vertalen in werkplannen en projecten. Daarin zullen we ook ruimte 

houden om flexibel en wendbaar te blijven om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen in 

ons snel veranderende speelveld. 

 

Integriteit 

In 2019 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe de gedragscode Integriteit vastgesteld.  
Daarin hebben we principes en afspraken vastgelegd over o.a. voorkomen en tegengaan van fraude, 
initimidatie en oneerlijk gedrag. Vanzelfsprekend zijn over integer gedrag ook eerder al richtlijnen 
vastgelegd, maar deze waren vooral voor intern gebruik. Doel van de nieuwe gedragscode dat ook 
voor onze omgeving duidelijk is waar we voor staan, wat er van onze medewerkers verwacht mag 
worden en waar eventuele klachten gemeld kunnen worden. 
 
Het integriteitsbeleid vraagt om verdere uitwerking en om structurele inbedding binnen onze 
organisatie. Hieraan zullen we ook de komende jaren aandacht besteden. 
 

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.: 
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• het energieverbruik binnen ons kantoor verder te verlagen en zelf duurzame energie op te 
wekken  

• 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. 
 

In 2020 hebben we onze normale werkwijze moeten aanpassen door de coronacrisis: minder naar 

kantoor reizen, meer thuis werken en online vergaderen. Fysieke bijeenkomsten werden alleen 

georganiseerd als dat mogelijk was binnen de door de overheid gestelde richtlijnen. Bij alle 

activiteiten vroeg de veiligheid van medewerkers en deelnemers extra aandacht.  

 

 

Vooruitblik 2021 

 

Het coronajaar 2020 zal een blijvende invloed hebben op de manier waarop we onze activiteiten 

organiseren. Dat vraagt ook in 2021 extra flexibiliteit en creativiteit.  

De huidige financiële positie van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is voldoende. De aanwezige 

reserves kunnen eventuele negatieve exploitatieresultaten opvangen waardoor de continuïteit van 

onze organisatie voor 2021 niet in gevaar zal zijn.  

 

We begonnen ons jaarverslag met een bezinning op de gevolgen van de coronacrisis. 

De crisis heeft een grote impact op ons allen maar biedt ook kansen voor een gezond en groen 

herstel en voor samenwerking met een groot aantal partners en inwoners aan een een duurzame 

betekeniseconomie. Deze hebben we vertaald in ons werkprogramma 2021 en ook in de jaren erna 

pakken we deze uitdaging met nieuwe energie verder op. 


