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1. Introductie, hoofdlijnen en highlights 
 
 
 
In 2017 hebben we een breed scala aan activiteiten kunnen uitvoeren waarmee we op de diverse 
werkvelden goede resultaten hebben gehaald. Dit jaar hebben we met dank aan de steun van een 
breed scala van subsidiegevers en fondsen ruim € 1.062.000 in de verduurzaming van Drenthe 
kunnen investeren. 
 
De groei van activiteiten hing vooral samen met de extra inzet voor 
Energieneutraal Drenthe. Er is veel gedaan voor het realiseren van 
energiebesparing bij particuliere huiseigenaren en het ondersteunen 
van vele lokale energie-initiatieven. Voor de doelgroep  particuliere 
woningeigenaren komen het Drents Energieloket met de daaraan 
gerelateerde campagnes goed op stoom. We bereiken mede dankzij 
de goede samenwerking met de provinciale ‘Expeditie energieneutraal 
wonen in Drenthe’ steeds meer woningeigenaren en kijken met trots 
terug op de klinkende resultaten van de campagnes Zon zoekt Drent 
en Drent zit er warmpjes bij. Bij de lokale energie-initiatieven is de 
samenwerking en Community of Practice een fraai voorbeeld van: 
samen kun je meer. In provinciaal verband hebben we ervoor gezorgd 
dat de ondersteuningsorganisaties de handen ineen slaan binnen de 
Energiewerkplaats Drenthe. Daar is ook de basis gelegd voor de 
aanjager/wijkbegeleider die mede kan zorgen voor nog meer lokale 
duurzame energie; zoals de zonnecentrale in Zeijen die na een 
intensieve voorbereidingsperiode dit jaar is gaan draaien. Samen met 
de Woonbond hebben we in Drenthe negen energiecoaches opgeleid 
die inwoners kunnen helpen met besparen. 
 
In het verdere energieveld valt vooral de discussie rond de Drentse 
gaswinningen op, waarin we ons samen met groepen ook hebben 
geroerd. Met een provinciaal gasdebat wilden we ook de 
verduurzaming van de energiewinning meer onder de aandacht 
brengen maar dat viel nog niet mee. Inmiddels is dat door de tijd 
ingehaald en bestaat hiervoor ook in Drenthe breed draagvlak. 
Rondom de windenergie blijft het spannend. Dit jaar leek het in Drenthe 
wat op dood tij omdat voor het RCR-gebied de Raad van State 
procedure loopt en we in Emmen niet veel konden betekenen. We 
hebben de leerervaringen vanuit deze processen wel opgetekend en 
landelijk gedeeld. Landelijk willen we met via een Green Deal komen 
tot betere afspraken waarin de belangen van omwonenden en 
omgeving beter worden geborgd. 
Aan meer energiebesparing met het MKB en grotere bedrijven hebben 
we, mede door de groei van de overige activiteiten, dit jaar wat minder 
aandacht kunnen besteden dan aanvankelijk de bedoeling was. Gezien 
het grote belang en aandeel van deze groep laten we dat de komende 
jaren zeker niet schieten. 
 
Binnen het werkterrein landbouw en voedsel; Voedzaam Drenthe, hebben we met onze steun aan en 
verbinding van voedselinitiatieven een nieuwe beweging in de provincie op gang gebracht. De door 
ons georganiseerde ‘meet and eats’, ‘kookpotten’ en voedselagenda vielen zeer in de smaak bij een 
breed scala aan partners. Onze verbindende en agenderende rol is alom gewaardeerd. Ook met de 
meer gangbare landbouw werken we samen aan een duurzame melkveehouderij. De start van de 
consulent die melkveehouders gaat helpen bij verduurzaming is een mooie mijlpaal. De praktijk om 
het gezamenlijke doel: koploper zijn te halen, blijkt in de praktijk nog weerbarstig. 2017 was een zeer 
roerig fosfaatjaar, maar dat is juist  extra reden om de Versnellingsagenda melkveehouderij samen 
met de betrokken partners tot een succes te maken. 
 
  

Missie 
De Natuur en Milieufederatie 
Drenthe is een onafhankelijke 
particuliere organisatie die samen 
met inwoners, bedrijven en 
overheden werkt aan een mooie 
duurzame provincie. 
We werken voor en met mensen aan 
een gezond milieu, een rijke natuur 
en een mooi landschap en zetten 
ons met hart en ziel in voor een 
duurzame ontwikkeling van de 
provincie Drenthe. 
 
Rol en werkwijze 
We realiseren provinciale 
samenwerking van mensen en 
organisaties die zich inzetten voor 
verduurzaming van hun 
leefomgeving. We ondersteunen en 
verbinden initiatieven, zetten ons in 
voor het milieubewustzijn en het 
aantrekkelijk maken van 
milieuvriendelijk gedrag. 
We zijn ambassadeur en 
pleitbezorger van groene waarden. 
We dragen eraan bij dat natuur, 
landschap en milieu een volwaardige 
plek krijgen in het denken en doen 
van overheden, bedrijven en 
inwoners 
We zijn gericht op vooruitgang, 
oplossingen en samenwerking. We 
werken met een breed scala aan 
partners en bondgenoten aan 
creatieve en vernieuwende 
arrangementen. 
Met onze kennis, visie en daadkracht 
motiveren en inspireren we mensen. 
Gezamenlijk maken we van 
duurzaamheid een uitdaging en een 
positieve en toekomstgerichte keuze. 
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Binnen Circulair Drenthe hebben we de eerst stappen gezet voor een actief Drents netwerk 
waarbinnen ondernemers, scholen, overheden en kennisinstituten samen acties initiëren voor meer 
circulaire producten en een kringloopeconomie. Binnen de zorgsector hebben we de eerste stappen 
voor een circulaire ketenaanpak losgemaakt. Ook hebben we de veldboon als gezond en lokaal 
geteeld voedselgewas voor het voetlicht gebracht. De kunst is nu deze lokale keten ‘van grond tot 
mond’ verder rond te krijgen. 
 
Voor en binnen een Mooi Drenthe is ons ruimtelijk werk nog steeds de belangrijke rode draad en 
drager. Samen met de provinciale en lokale natuur- en landschapsorganisaties geven we adviezen 
over ruimtelijk beleid aan overheden en bedrijven. Veel van deze adviezen werken door in het beleid 
en leiden bijna ‘onzichtbaar’ tot het bewaren of versterken van onze fraaie groene provincie. En zo 
nodig springen we ook in de bres als zaken verkeerd dreigen te gaan, zoals een woonwijk in een 
beekdal bij Beilen. Juist in tijden waarin het economische tij weer gunstig is moeten we ervoor zorgen 
dat de groene waarden ook een plek krijgen in ruimtelijke afwegingen.  
Dat doen we steeds meer met bewonersorganisaties. Een bijzonder project met voorbeeldfunctie is de 
participatieve aanpak van de kwaliteit van het grote verblijfsrecreatiegebied rondom Norg samen met 
bewoners en eigenaren. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van energielandschappen in Drenthe 
toenemende aandacht. Voor het Nationaal Park Drentsche Aa werken we dit samen met deskundigen 
verder uit.  
 
Voor Natuurlijk Drenthe koesteren en faciliteren we de uitstekende Drentse samenwerking. Met 
Groen Drenthe werkt vieren we jaarlijks de onschatbare waarde van het vele vrijwilligerswerk. Met de 
lancering van het gezamenlijke platform Roeg, een initiatief van RTV Drenthe, kunnen we ervoor 
zorgen dat nog meer mensen van de natuur kunnen genieten en daaraan ook actieve bijdragen 
kunnen leveren. 
Naast de gezamenlijke inzet voor de realisering van een robuust Natuurnetwerk, de levensader voor 
veel bedreigde soorten, is onze aandacht dit jaar vooral uitgegaan naar de ‘verwoestijning’ van de rest 
van het buitengebied. Met Heel Drenthe Zoemt hebben we dit probleem prominent op de Drentse 
agenda gezet en ook de eerste gezamenlijke acties in gang gezet voor een betere leefomgeving voor 
wilde bijen, akkerkruiden, boerenvlinders en veel meer kenmerkende soorten van het agrarische 
landschap. Samen met nieuwe ambassadeurs gaan we hier in 2018 nog meer werk van maken. 
 
Bij en met dit geheel aan activiteiten bereiken we met onze website, digitale nieuwsbrief en sociale 
media een steeds grotere groep mensen. We zien naast de bestaande natuur- en milieugroepen meer 
en meer nieuwe duurzaamheidsinitiatieven ontstaan op het gebied van energie, voedsel, mobiliteit en 
leefstijl. De samenwerking en verbinding met deze groepen en inwoners zien we als hart van ons 
werk. Hoe we dat dit jaar op de verschillende werkvelden hebben aangepakt, welke activiteiten en 
resultaten we daarmee hebben bereikt leest u – per onderdeel - in de volgende hoofdstukken. 
 
 

Leeswijzer 
 
Dit verslag bevat de inhoudelijke verslag van de activiteiten die we in 2017 hebben uitgevoerd en een 
samenvatting van de financiële verantwoording daarvan.  
In dit verslag beschrijven we in de hoofdstukken 2 tot en met 7 de uitgevoerde activiteiten en 
resultaten. Deze zijn geclusterd aan de hand van vijf inhoudelijke werkvelden waarop wij als 
organisatie opereren en de rode draad die daar doorheen loopt de Drentse duurzaamheidsnetwerken. 
Hoofdstuk 8 bevat informatie over onze organisatie en een samenvatting van het financiële verslag 
van 2017. 
 
 

Meer informatie 
 
Onze jaarrekening 2017 bevat het uitgebreide financiële verslag van onze organisatie. 
Meer informatie over onze visie, rollen en kerntaken is te vinden in onze beleidsvisie 2016-2020. 
Beide stukken zijn tegen kopie- en verzendkosten bij ons op te vragen of kunnen via onze website 
worden gedownload. 
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2. Energieneutraal Drenthe 
 
 

2.1. Kernactiviteiten Energieneutraal Drenthe  
 
Onze kernactiviteiten bestaan uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en bedrijven 
en de algemene ondersteuning van maatschappelijke energie-initiatieven. Daarbij leggen we de 
komende jaren veel accent op het versterken en verbinden van de energienetwerken en onderlinge 
samenwerking en uitwisseling. We ontwikkelen binnen de kernactiviteiten ook nieuwe projecten 
waarmee we innovaties voor verduurzaming van de  energieopwekking stimuleren en initiëren. 
Hieronder geven we het overzicht van de activiteiten en resultaten van dit deel van ons werk in 2017. 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Beleidsadviseringbelangenbehartiging en deelname energienetwerken 
 
Gasdebat  
Ook in Drenthe is de onrust en het debat over de gaswinningen aan het toenemen. In onze provincie 
betreft dat de zogenoemde ‘kleinere’ winningen die verspreid over onze provincie plaatsvinden. Er is 
onrust over de schade en gevolgen van lopende vergunningprocedures voor uitbreiding of 
aanpassingen van winningen. Wij zijn in 2017 ingegaan op twee winningen, die van Wapse door 
Vermilion en die van Assen (de winning Westerveld) door middel van advies over en reactie op de 
vergunningprocedure. Daarbij merkten we dat er niet of nauwelijks aandacht was voor het 
achterliggende beleid, zoals het nut en de noodzaak van de winningen, de plaats van de kleinere 
winningen in de energietransitie en de ruimtelijke afwegingen bij en bovengrondse gevolgen van dit 
beleid. Dit was voor ons aanleiding om ook een provinciale debat en dialoog over de Drentse 
winningen te organiseren. 
   
Tijdens het Drents Gasdebat gingen ruim 80 deelnemers, bestuurders van provincie en gemeenten, 
gaswinners, natuur- en milieugroepen en bewoners met elkaar in debat, onder leiding van Jaap 
Jepma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gedeputeerde Stelpstra, de NAM en Vermilion openden met korte pitches over de stand van de huidige 
gaswinning, de zorgen over bevingen en schade en de grote afhankelijkheid van de huidige gaswinning.  
 
Als eerste gaf dit ruimte aan betrokken en gedupeerde bewoners om hun hart te luchten over hun zorgen 
over risico’s, schade en afhandeling daarvan. Verder is ook het bredere debat over de rol van de Drentse 
winningen aan de orde. 
Jan Paul van Soest pleitte als deelnemers o.a. voor een volledige omkering van de aanpak van de 
procedures waarbij burgers van begin af aan bij de eerste stappen worden betrokken. Uitgangspunt dienen 
de zorgen, kwaliteiten en wensen van het gebied te zijn.  
Hoogleraar Manuel Sintubin gaf hierbij aan: “Dit is maatwerk. Geen winningsgebied gedraagt zich hetzelfde. 
Het is een kwestie van goed meten, informeren, bijhouden en vooral snel bijsturen mochten zich hier zaken 
voordoen die niet wenselijk zijn.”  
 
Gerrit Eerland, voorzitter van actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu schetste zijn ervaringen, waarneming 
en aanbevelingen. Hij beschreef dat de gaswinners nog teveel blijven hangen in hun ‘autistische arrogante 
gedrag’, dat regionale overheden nog zoekend zijn in hun nieuwe rol en dat de mondige burgers daartegen 
roeren, terwijl de machts- en krachtverhoudingen ongelijk zijn verdeeld.  
 
Ook andere bewonersgroepen pleitten voor een platform of onafhankelijk ondersteuningspunt waarbij 
burgers terecht kunnen. Tegelijkertijd werd van verschillende kanten benadrukt dat omschakeling naar een 
duurzamere energievoorziening in Nederland absoluut niet opschiet. Gas maakt ons lui. In de transitie is 
een striktere termijn nodig voor het vervangen van gas door duurzamere energiebronnen. 
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Met het Drents Gasdebat hebben we bijgedragen aan het maatschappelijke debat over de Drentse 
winningen en een eerste uitwisseling daarover met de diverse betrokken partijen op gang gebracht. 
De gaswinning zal in Drenthe een onderwerp van discussie blijven. Onze inzet is om daarbinnen 
ruimte te creëren voor een breder gedragen aanpak die bijdraagt aan de duurzame 
energievoorziening.  
 
Bezwaren winningsplan Westerveld 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft mede namens de Drentse natuurorganisaties in juni bij 
Minister Kamp bezwaar aangetekend tegen het winningsplan voor de gaswinning Westerveld, een 
locatie in Assen en omgeving. Wij uiten in de zienswijze kritiek op het winningsplan Westerveld. Dit 
plan geeft de NAM toestemming tot voortzetting van bestaande winningen rond Assen en Vries. In de 
vergunning wordt nog altijd aangestuurd op maximale hoeveelheden gas. Over de aansprakelijkheid 
bestaan nog veel vragen. Bij de vergunningverlening is namelijk sprake van abstracte risicoanalyses, 
een aanpak die ook in Groningen al tot grote problemen heeft geleid. Maatschappelijke 
rechtvaardiging in termen van nut en noodzaak, aandacht voor draagvlak en expliciete afweging van 
risico’s voor natuur, milieu en landschap ontbreekt. Wij sluiten ons in onze reactie aan bij de kritische 
zienswijze van o.a. de gemeente Assen en de waterschappen. Zo pleiten we voor vijf, in plaats van 
tien jaar toestemming om te boren, meer inzicht in de hoeveelheid te winnen gas en een meer 
geleidelijke winning ervan. 
 
Winning Wapse 
Rondom de winning in Wapse ontstond spanning tussen Vermillion en Milieudefensie Westerveld wat 
in 2017 resulteerde in meerdere rechtszaken. Beide partijen vroegen Natuur en Milieufederatie 
Drenthe deel te nemen aan onderlinge gesprekken teneinde de omgang te normaliseren. Onze 
bijdrage resulteerde voor de 3 partijen in redelijk constructieve gesprekken en normale 
verstandhoudingen. Naast de deelname in gesprekken over de winning in Wapse en omliggende 
regio, hebben Milieudefensie en NMF Drenthe de gasproducent uitgenodigd voor een excursie in het 
Drents Friese Wold, met het idee bewustwording en waardering te ontwikkelen voor de bijzondere en 
kwetsbare omgeving waarin zij opereren, alsook aandacht te vragen voor de drijfveren van 
milieuorganisaties in deze materie.  
 
Energieakkoord / Drentse expeditie 
In 2017 hebben wij verder gewerkt aan de regionale vertaling van het Nationaal Energieakkoord 
samen met een groot aantal maatschappelijke partners. We hebben dit vooral gedaan binnen onze 
landelijke samenwerking en deze naar Drenthe vertaald in het samenwerkingsverband van de  
Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe. 
 
Veensprong 

Het mede door ons geïnitieerde samenwerkingsverband de Veensprong hebben we dit jaar afgerond 
en afgesloten. Deze samenwerking van woningcorporaties en bouwbedrijven was gericht op een 
schaalsprong in het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad in de Veenkoloniën. Uit 
het project is – naast kennisdeling - onder meer de proeftuin Gieten voortgekomen. De beoogde 
schaalsprong bleek echter niet haalbaar, voornamelijk omdat bij veel van de betrokken 
woningcorporaties de wil tot dit type samenwerking ontbrak. De samenwerking is afgesloten met een 
evaluatiebijeenkomst. Betrokken bouwbedrijven bleken teleurgesteld over de houding van 
woningcorporaties maar kijken verder positief terug op de gezamenlijke inzet. 
 
Advisering gemeenten 
Door een aantal gemeenten zijn we gevraagd advies te geven over klimaat- en energiebeleid. We 
merken – volkomen terecht en noodzakelijk - een toenemende aandacht bij gemeenten voor dit thema 
en geven aan deze verzoeken dan ook graag gehoor.  
 
Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe 
De Natuur en Milieufederatie maakt actief deel uit van het team van de Expeditie Energieneutraal 
Wonen in Drenthe. De Natuur en Milieufederatie fungeert als trekker van het versnellingsteam 
Collectieven en speelt binnen het expeditie team een rol als aanjager en initiator. In veel netwerken en 
activiteiten rondom de expeditie is de Natuur en Milieufederatie actief. We hebben in 2017 onder 
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andere deelgenomen aan de expeditievergaderingen, meegewerkt aan de programma-aanpak en 
projectontwikkeling en bijdragen geleverd aan de netwerkbijeenkomsten van de expeditie 
 
Landelijke samenwerking energie 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe speelt ook binnen het landelijke netwerk rond de energieke 
samenleving een speciale rol. Als projectleider van het Expertteam energieservicepunten dragen we 
zorg voor kennisuitwisseling tussen de Natuur en Milieufederaties onderling en landelijke partijen als 
het Klimaatbureau/ODE en de Nationale Energiecommissie. Afgelopen jaar hebben we actief 
bijgedragen aan het tot stand komen van een goede evaluatie rondom het dossier Wind-op-Land. 
Daarnaast hebben wij vanuit het landelijke werk de noordelijke bijeenkomst gasloze dorpen en wijken 
georganiseerd. Deze bijeenkomst in Bakkeveen bracht onder de titel Nieuwe Warmte ruim 100 
mensen van lokale energie-initiatieven en bedrijven/netbeheerders samen rond het onderwerp 
gasloze wijk. We maken deel uit van het regio-overleg voor ondersteuners van het Klimaatbureau en 
leveren input in een aantal landelijke projecten rond bijvoorbeeld aardgasloze wijken/dorpen en de 
ontwikkeling van een landelijk ‘informatiehuis’ voor lokale initiatieven. 
 
Projectontwikkeling en deelname energienetwerken 
 
Aanjager Wijkinitiatieven 
Vanuit de lokale energie initiatieven is de wens naar voren gekomen voor meer 
ondersteuningscapaciteit. Ook vanuit de partijen van de Energiewerkplaats kwam de wens om meer 
capaciteit voor basisondersteuning van initiatieven. Samen met Buurkracht hebben wij het initiatief 
genomen voor het aantrekken en financieren van een provinciale aanjager energie-initiatieven. Deze 
aanjager gaat volgens een door de Energiewerkplaats ontwikkeld werkplan nieuwe initiatieven 
opstarten en bestaande initiatieven begeleiden en professionaliseren. Versterking van de energieke 
samenleving staat daarbij centraal. In 2017 is voor deze functie de basis gelegd en is een uitgebreide 
sollicitatieprocedure uitgevoerd. De functie wordt vanaf 1 februari 2018 bemenst. 
 
Energiecoöperaties Emmen  
De wens van de gemeente Emmen om te komen tot een eigen ondersteuningsstructuur ten aanzien 
van lokale energie coöperaties, heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw project. In 
samenspraak met de gemeente hebben we een project voorbereid waarin de gemeente wordt 
ondersteund bij het opzetten van een eigen kenniscluster ten aanzien van lokale energie-initiatieven. 
Ook worden in dat project lopende initiatieven en coöperaties actief geholpen om tot een duurzame 
opwek van energie te komen. 
 
De Energiecoaches 
Naar aanleiding van een bijeenkomst van de Expeditie Energieneutraal Wonen in december 2016 is 
er in de eerste maanden van 2017 gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe Drents project rond 
energiecoaches. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de diverse partijen bij elkaar gebracht en 
heeft het projectvoorstel geschreven. Resultaat is een in Nederland uniek project waarbij in pilotvorm 
een opleiding wordt ontwikkeld tot energiecoaches, gericht op de particuliere woningmarkt en waarbij 
in de praktijk wordt getoetst of de opleiding voldoet in twee pilotdorpen: Hooghalen en Bovensmilde. 
Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de plaatselijke energiecoöperaties. Ontwikkeling van 
dit project vond plaats in de eerste vier maanden van 2017. Uitvoering van het project staat elders in 
dit activiteitenverslag beschreven. 
 
 
Producten 
 

 Bijdragen aan en advisering over provinciaal energiebeleid;  

 Organisatie en uitvoering Gasdebat in het Drents Museum (80 deelnemers); 

 Advisering beleid / vergunningen gaswinning (o.a. Wapse); 

 Reactie vergunningaanvraag gaswinningen Westerveld (Assen en omgeving); 

 Excursie/ bezichtiging voor management van Vermillion van het Drents Friese Wold, als 
kwetsbare omgeving van winningslocatie Wapse, met gidsen van Staatsbosbeheer, Faunax en 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta en in samenwerking met Milieudefensie Westerveld. 

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

 Evaluatie en afrondingsbijeenkomst Veensprong (14 deelnemende partijen) 
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 Bijeenkomst Aardgasvrije wijken en dorpen, Bakkeveen (in samenwerking met De Natuur en 
Milieufederaties; 104 deelnemers); 

 Bijdrage ontwikkeling Nationale Energiecommissie; 

 Advisering gemeentelijk energiebeleid (gemeenten Borger-Odoorn, Assen en Midden-Drenthe); 

 Deelnemer jury Duurzaamste dorp Aa en Hunze; 

 Presentatie duurzame initiatieven gezamenlijke PvdA fracties; 

 Ontwikkeling project Energie coöperatie Emmen;  

 Ontwikkeling project/samenwerking Aanjager Wijkinitiatieven. 
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2.2. Servicepunt en Werkplaats energie-initiatieven 
 
Het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe helpt en ondersteunt lokale energie-initiatieven. Het 
servicepunt ondersteunt de burgerinitiatieven door het leveren van kennis, ondersteuning en 
netwerken. Hierbij werken we nauw samen met de Drentse Energieorganisatie, de provincie Drenthe 
en ondersteunende organisaties, zoals Buurkracht, SEN en de Drentse KEI. In 2017 heeft de 
samenwerking tussen de diverse ondersteunende organisaties een nieuwe boost gekregen in de vorm 
van de oprichting van de Energiewerkplaats Drenthe.  
 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Servicepunt / ondersteuning initiatieven 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe biedt vraaggerichte ondersteuning aan nieuwe en bestaande 
lokale energie-initiatieven. Ook in 2017 hebben wij diverse initiatieven voorzien van kennis en 
ondersteuning. In 2017 zijn een aantal nieuwe initiatieven ontstaan maar verreweg de meeste 
ondersteuning werd geboden aan de bestaande groepen, al dan niet met nieuwe plannen. Nieuwe 
initiatieven ontstonden onder andere in Diever (2) en Noordscheschut.  
Op verzoek van gemeente Midden-Drenthe heeft het servicepunt van de Natuur en Milieufederatie 
een coördinerende rol opgepakt bij de collectieve inkoop van zonnepanelen bij 8 dorpshuizen.  
 
Energiewerkplaats Drenthe 
In Drenthe zijn er een aantal partijen actief met het ondersteunen van lokale energie-initiatieven.  
De Natuur en Milieufederatie heeft in 2017 hard gewerkt aan het samenbrengen van deze partijen in 
de Energiewerkplaats Drenthe. Via deze Energiewerkplaats zullen lokale energie-initiatieven beter 
worden ondersteund en begeleid. De Energiewerkplaats bestaat uit vijf partijen: de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe, de Drentse KEI, Buurkracht, Samen Energie Neutraal en de 
Hanzehogeschool. De Energiewerkplaats wordt gesteund door de provincie Drenthe. 
De nieuwe samenwerking zorgt voor een duidelijk aanspreekpunt voor lokale energie-initiatieven en 
overheden waar het gaat over collectieve bewonersinitiatieven. De partijen werken aan een 
gezamenlijk ondersteuningsaanbod en hebben als doel gesteld om bestaande lokale initiatieven 
verder te professionaliseren en nieuwe initiatieven aan te jagen. 
In een samenwerkingsovereenkomst zijn de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.  
 
Community of practice Postcoderoos en Postcoderooshandboek  
Om de kennis rondom Postcoderoos-coöperaties te vergroten en te verspreiden hebben wij in 2017 
vier bijeenkomsten gehouden voor Postcoderoosgroepen. Deze Community of practice is bedoeld 
voor alle lokale initiatieven, zowel startend als gevorderd, op het gebied van collectieve opwek van 
zonne-energie. Zestien lokale initiatieven namen deel aan deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten 
leverden bij een aantal initiatieven meer actie op. Zo werden ervaren initiatiefnemers naar aanleiding 
van de bijeenkomsten ingeschakeld bij ontwikkeling van nieuwe projecten elders in de provincie.  
Om de groepen beter van dienst te kunnen zijn heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe het  
bestaande Postcoderooshandboek uit Groningen omgewerkt naar een specifiek Drentse uitgave. Dit 
nieuwe handboek is in oktober gepresenteerd tijdens een kennissessie in het provinciehuis. 
 
Verdere Postcoderoos ondersteuning  
Buiten de Community of practice leverde de Natuur en Milieufederatie Drenthe ook hands-on 
ondersteuning aan nieuwe Postcoderooscoöperaties. Bijvoorbeeld door uitvoering te geven aan de 
voucherregeling voor Postcoderoosprojecten. Diverse groepen hebben in 2017 gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om kennis in te huren of opstartkosten vanuit een door ons beheerd provinciaal fonds 
vergoed te krijgen via de vouchers. De Postcoderoosprojecten van Noord-Sleen, Gees, Assen, 
Oranjedorp en Hooghalen worden op deze wijze financieel ondersteund. 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkte daarnaast aan lokale uitvoeringsplannen en projecten 
zoals bij Noord-Sleen, Gees en Zeijen. De ondersteuning van het initiatief in Zeijen heeft eind 2017 
geleid tot de opening van een groot zonnepark op de voormalige stortplaats te Ubbena. Meer dan 
2.000 panelen zijn daar opgesteld. De natuur- en milieufederatie bracht in dit traject de partijen bij 
elkaar en adviseerde de lokale initiatiefnemers en de ontwikkelaar  rondom het traject.  
Naast Ubbena zijn dit jaar ook de productielocaties van Noord-Sleen, Langelo, Duurzaam Assen en 
Reestdal Energie in gebruik genomen. Vooral bij Noord-Sleen en Assen heeft de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe een actieve ondersteunende rol gespeeld.  
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Servicepunt Lokale Energie Emmen 
De gemeente Emmen heeft vooruitstrevende ambities op energiegebied. De gemeente heeft zich o.a. 
ten doel gesteld klimaatneutraal te worden. De gemeente streeft naast energiebesparing ook naar 
een meer decentrale energievoorziening, waarbij de economische waarden meer ten goede komen 
aan de lokale gemeenschap (Civic Energy). Deze ‘zelfvoorziening’ op energiegebied vraagt technisch 
gezien een optimale match tussen vraag en aanbod. Duurzame opwek, grootschalige opslag en 
slimme vraag (smart grids) moeten op elkaar worden afgestemd. Voor de realisering van de  boven-
staande ambities hebben we samen met de gemeente Emmen het Servicepunt Lokale Energie 
Emmen geïnitieerd. Hiermee verzorgen we - samen met stakeholders – voor versnelling en verster-
king van de beweging van nieuwe burgerinitiatieven c.q. lokale energiecoöperaties. Als verder 
perspectief zien we deze beweging doorgroeien naar een nieuwe Emmer koepel/coöperatie, een 
regionaal energiebedrijf, ontwikkelmaatschappij. Deze vormt een professionele basis voor de lokale 
energiecoöperaties en projecten die in Emmen worden gerealiseerd (zonneakkers, postcoderoos 
initiatieven e.d.).  
 
Als start van de bovenstaande aanpak hebben we twee bewonersavonden in Oranjedorp en Nieuw 
Dordrecht georganiseerd samen met de gemeente en de Erkende Overleg Partners (EOP’s). Samen 
met de gemeente en de EOP’s nodigden we bewoners en stakeholders uit. We gaven informatie over 
mogelijkheden om lokaal aan de slag te gaan en hoe dat aan te pakken.  
Voor specifieke vraagstukken hebben we een werkgroep geïnitieerd. Deze werkgroep bestaat uit 
enthousiaste bewoners die graag mee willen denken, EOP’s en wordt door ons ondersteund namens 
de gemeente Emmen. De werkgroep is twee keer bij elkaar gekomen dit jaar. Hierbij werden thema’s 
zoals statuten, beheer en onderhoud en financiën besproken. Uiteindelijk zal de werkgroep een 
volgende bewonersavond organiseren met ondersteuning van ons en de gemeente. Het doel is om zo 
snel en zorgvuldig mogelijk een coöperatie op te richten die gekoppeld kan worden aan het 
zonneproject tussen beide dorpen. 
Daarnaast hebben we twee workshops gegeven voor de gemeente Emmen om de deelnemers meer 
bekend te maken met de coöperatieve beweging. We nemen daarin de ambtenaren mee in het type 
vragen en het mogelijke ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente. Een belangrijke functie van een 
Emmens servicepunt is de eerste-lijnsopvang en doorverwijzing naar de juiste kennisleveranciers en 
optreden als procesbewaker bij vraag en antwoord.  
 
 

Producten 
 
Servicepunt / Energiewerkplaats / Postcoderoos 

 Ondersteuning en adviseringsinzet 21 lokale initiatieven (ook Postcoderoos):; 

 Oprichting Energiewerkplaats Drenthe; 

 Advisering provincie Drenthe bij opzet subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven; 

 Vier maal bijeenkomst Community of practice Postcoderoos; 

 Kennissessie subsidieregeling/Energiewerkplaats;  

 Coördinatie inkoop zonnepanelen dorpshuizen Midden-Drenthe; 

 Oplevering Postcoderooshandboek Drenthe; 

 Uitvoering postcoderoosvouchers: 
o Duurzaam Assen 
o Noord-Sleen 
o Gees 
o Oranjedorp 
o Hooghalen 

 
Servicepunt Emmen 

 Opzet participatieproces lokale energiecoöperaties Emmen; 

 Ondersteuning bestaande initiatieven, verbinden van Emmer coöperaties aan regionale en 
landelijke kennisnetwerk en bijeenkomsten; 

 Mede organiseren uitvoeren twee bewonersavonden en presentaties; 

 Opzet werkgroepen bewoners; 

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

2.3.1. Het Loket 
 
In 2017 is er weer volop gewerkt, samen met de partners, om het provinciaal overkoepelende Drents 
Energieloket verder uit te bouwen. De vragen over energiebesparing, inzet van duurzame energie, 
financiering en vraagstukken over energieneutraal wonen nemen gestaag toe. 
Naast het fysieke eerstelijns loket en het loket op locatie is er een geheel nieuwe informatieve website 
gelanceerd. In combinatie met de facebookpagina en een nieuw (in ontwikkeling) CRM-systeem, kan 
er steeds efficiënter gewerkt en gemonitord worden om de vragen van inwoners in Drenthe te 
behandelen. 
 
 

Activiteiten en resultaten 2017 
 
Helpdesk / advisering woningeigenaren 
Eind 2017 zijn er bij het loket 1.042 contactmomenten geweest met 515 inwoners en via de 
campagnes 1.770 bezoekers. De onderwerpen waar de meeste vragen over gingen zijn financiering 
en zonne-energie. Op de derde plek komt isolatie. Naast antwoorden op de vragen vanuit de 
bewoners zijn er veel mondelinge adviezen gegeven door de adviseurs van het Drents Energie Loket 
 
Nieuwe website Drents Energieloket / Routekaart naar Energieneutraal wonen 
Als onderdeel van het plan van aanpak stond het professionaliseren van de loketinstrumentaria op het 
programma dit jaar. Daarnaast was er binnen de Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe de 
wens om woningeigenaren te stimuleren en te ondersteunen bij energieneutraal wonen. Als antwoord 
daarop ontstond het plan een nieuwe website voor het Drents Energieloket te ontwikkelen, waar 
woningeigenaren op gemeenteniveau kennis kunnen nemen van campagnes, de mogelijkheden van 
energieneutraal wonen, lokale activiteiten en lokale regelingen en subsidies. Een gekoppeld CRM 
systeem op maat zou de woningeigenaren beter kunnen binden en volgen in hun verduurzamingsreis. 
 
Om een website te maken die aansluit op de wensen van de doelgroepen is er een inventarisatie 
uitgevoerd in het voorjaar van 2017. Er is op drie onderdelen gekeken naar: 

 Analyse huidige website (vindbaarheid, technische aspecten en inhoud). 

 Wensen partners (collectieven, gemeenten, bedrijven, sportverenigingen, provincie Drenthe. 

 Instrumentaria andere loketten (interviews partners in het veld). 
 
Uit dit onderzoek bleek dat een nieuwe website met CRM systeem op maat de beste keuze was. Het 
voorstel is getoetst door een klankbordgroep met vertegenwoordiging van drie gemeenten en de 
provincie Drenthe. Er zijn drie geschikte IT-bedrijven geselecteerd, waarna Cronius de klus kreeg. Het 
bedrijf heeft veel ervaring met het bouwen van websites voor energieloketten. Na de offertefase zijn 
de bouwplannen opgesteld en eind van de zomer is gestart met de bouw van de website. De website 
werd in oktober in concept opgeleverd en gepresenteerd op de Expeditiedag. Op 22 november werd 
de website gelanceerd.  
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Om het inbedden bij de partners te garanderen is er een bijeenkomst gehouden voor 
communicatieadviseurs en ambtenaren van de gemeenten, om de website te presenteren en een 
instructie te geven voor een optimale zichtbaarheid. Na lancering is in december een provinciebrede 
campagne gestart om ruchtbaarheid te geven aan de nieuwe website.  
Vanaf de lancering op 22 november tot 1 januari 2018 hebben 3.108 mensen de website bezocht (dat 
is een stijging van 270% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar). 
De campagne heeft 51.868 mensen bereikt, waarvan 1.498 mensen de website hebben bezocht en 
260 deelnamen aan de winactie voor een gratis warmtescan.  
 
CRM systeem voor Drents Energieloket 
Een CRM systeem op maat voor het Drents Energieloket was een logische stap. Om een systeem op 
maat te laten maken heeft een projectgroep eerst een Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens is 
dit vertaald naar een opdracht en bouw van een CRM-systeem.  Met het klantregistratiesysteem 
kunnen we klanten volgen en op de hoogte houden met gerichte mails. Ook werken we aan een 
koppeling met een database met woongegevens, om woningeigenaren een advies op maat te kunnen 
geven. Na oplevering van de nieuwe website zijn contactformulieren (contact, sportverenigingen, 
winactie, e.d.) gekoppeld aan het CRM-systeem, waarna contact met deze woningeigenaren actief 
wordt vervolgd. 
 
De provincie-brede samenwerking  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe levert basisondersteuning aan het Drents Energieloket. Wij  
faciliteren en helpen de regionaal coördinator en spelen een actieve rol in het aanjaagteam van het 
loket. Verder geven wij invulling aan de PR en helpen wij bij het opzetten en uitvoeren van de 
communicatiecampagnes van het loket. In het aanjaagteam bespreken we met de partners het 
werkplan en de te ontwikkelen campagnes. Verder stemmen de partners hier ook de activiteiten op 
elkaar af.  
Binnen en op basis van de provinciale samenwerking zijn ook bijdragen geleverd aan de door de 
provinciale expeditie geïnitieerde duurzame huizenroute die in samenwerking met de Drentse 
gemeenten is gelanceerd. Daarnaast zijn in 2017 de eerste voorbereidingen getroffen voor uitbreiding 
van het loket met voorlichting over asbest. De verplichte sanering van asbest biedt namelijk kansen 
voor koppelingen met energiebesparingsmaatregelen. 
 
Belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd is de financiering van het werk. De kracht van loket is 
dat de deze door alle partners gezamenlijk wordt gedragen. Het betekent ook dat er op tijd moet 
worden gewerkt aan de financiering en continuïteit voor de komende jaren 2018-2020 
Zorgpunt daarbij is dat de landelijke financiering vanuit het Rijk / de VNG in 2017 afliep en er door de 
kabinetswisseling vooralsnog geen duidelijkheid is op voortzetting van die zijde. 
 
 

Producten Drents energieloket 
 
 Onderhoud website www.drentsenergieloket.nl in 2017 (18.299 bezoekers); 

 Algemeen PR loket (persberichten, nieuwsberichten, facebookpagina); 

 Nieuwe website voor het Drents Energieloket, waarin woningeigenaren overzichtelijk informatie 
kunnen vinden over activiteiten, regelingen en nieuws over energiebesparing in hun eigen 
gemeente. Onderdelen daarvan zijn: 
o Programma van eisen; 
o Klanttevredenheidsonderzoek; 
o Toevoeging van energieneutraal wonen op de website in de vorm van brede informatie en 

stappenplannen; 
o De op maat gemaakte tool van Verbeteruwhuis (Milieu Centraal) biedt woningeigenaren snel 

inzicht over bespaarmogelijkheden; 
o Met behulp van een iframe van Kiekopdekaart zijn lokale energiecoöperaties duidelijk 

zichtbaar op de website; 
o Partners beter zichtbaar op de website; 

 Campagne / winactie door Facebookads en landingspagina website; 

 CRM systeem op maat, klantregistratiesysteem, koppeling aan formulieren op website; 

 Startbijeenkomst met gemeenten: instructie werking website en zichtbaarheid bij partners 

 Deelname/bijdragen aanjaagteam:  
o Deelname aanjaagteam Drents Energieloket; werkplan, voorgangsrapportages, presentaties 

DEKO, stuurgroep; 

http://www.drentsenergieloket.nl/
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o Bijdragen Duurzame Huizenroute Drenthe; 
o Ontwikkeling asbest-voorlichting; 
o Bijdragen ontwikkeling vervolg plan aanpak Drents Energie Loket 2018. 
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2.3.2. De campagnes 
 
 

Drenthe sport duurzaam 
 
Het Drents Energieloket heeft samen met SportDrenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe het 
project Drenthe Sport Duurzaam ontwikkeld. In dit project worden sportclubs bijgestaan met een 
energiescan en ondersteuning bij het nemen van maatregelen. Het Drents Energieloket vervult voor 
dit project de loketfunctie en verzorgt informatievoorziening en monitoring. Via het Servicepunt 
Energie Lokaal Drenthe kunnen clubs vervolgens ook ondersteuning krijgen bij projecten met leden. 

 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Op 16 januari is het project Drenthe sport duurzaam officieel afgetrapt in het raadhuis in Assen. De 
prijs ‘Duurzaamste sportvereniging van Drenthe’ is uitgereikt aan voorbeeldvereniging Achilles 1894, 
samen met de presentatie van de voorlichtingsfilm van het project. Op deze avond werd meteen de 
eerste informatiebijeenkomst gehouden voor Assense sportverenigingen. Parralel aan deze inzet is de 
Energielening SportDrenthe (samen met DEO) in het leven geroepen. Inmiddels zijn via deze route ca. 
10 aanvragen ingediend (en gehonoreerd) voor een lening. 
In samenwerking met Sport Drenthe zijn in 2017 vervolgens de volgende activiteiten uitgevoerd en 
resultaten geboekt: 

 4 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ambtenaren sport, ambtenaren energie /  
duurzaamheid, raads- en statenleden; 

 In 10 gemeenten zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden; 

 28 verenigingen werden ondersteund bij verduurzaming van de sportaccommodatie; 

 51 verenigingen hebben energiescan gehad/aangevraagd; 

 Voor 2 verenigingen is met succes EDS-subsidie aangevraagd; 

 Belangrijke (coördinerende) bijdrage geleverd (loopt nog door) aan Assen-Led: de ‘verledding’ van 
de sportveldverlichting van de Asser buitensportverenigingen; 

 Samen met vv Noordseschut ia een bijeenkomst georganiseerd voor leden/omwonenden t.b.v. 
gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen. Ca. 20 huishoudens doen mee 

 
Het samenwerkingsproject voorziet in een duidelijke behoefte en loopt door in 2018. Er is inmiddels 
een groot aantal sportverenigingen bereikt en tot bespaaractie overgegaan. In de loop van 2018 
brengen we de energie-bespaar-effecten daarvan nader in beeld. 
 

 
Producten Drenthe sport duurzaam 
 

 Eerste opvang/advies en registratie verenigingen via Drent Energieloket; 

 Communicatiemiddelen: landingspagina op website Drents Energieloket, logo, banners, film, 
folder, voucher, muurbordjes, vlaggetjes en facebookpagina (63 volgers); 

 Promotiefilm, succesvolle verduurzaming Achilles 1894; 

 Kick-off bijeenkomst 16 januari; 

 Promotie Energielening SportDrenthe; 

 Voorlichtingsbijeenkomsten raadsleden, informatiebijeenkomsten sportverenigingen, bijeenkomst 
Noordeschut. 
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Drent zit er warmpjes bij / Warmtetour 
 
De campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ is samen met de partners van het Drentse Energieloket 
ontwikkeld voor het stimuleren van energiebesparing bij woningeigenaren. Op basis van de evaluatie 
van de Warmtetour 2015 / 2016 is een nieuwe campagne van Drent zit er warmpjes bij; de 
Warmtetour 2016 / 2017 ontwikkeld. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
De kern van deze campagne is een serie gemeente- en wijkgerichte voorlichtingsavonden waarbij 
geïnteresseerde bewoners gericht voorlichting krijgen van energieadviseurs van het Drents 
Energieloket, gemeenten en bedrijven. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt een toelichting 
gegeven op de energielabel-atlas en de informatie over de eigen woning in combinatie met de 
presentatie van een wijk-/dorpsscan. Tijdens de presentaties wordt een inhoudelijke toelichting 
gegeven op de mogelijke isolatiematerialen en op welke manier inwoners hiermee aan de slag kunnen 
gaan. Ook wordt een toelichting gegeven op de financiële mogelijkheden (subsidies, leningen en 
andere regelingen). Na de presentatie hadden de bezoekers de mogelijkheid de isolatiemarkt te 
bezoeken en direct verdere informatie en/of offertegesprekken aan te vragen bij de aanwezige 
isolatiebedrijven, aannemer, glaszetter, energieadviseur, het Drents Energieloket, 
ervaringsdeskundigen en lokale initiatieven als hier sprake van was.  
 
Het eerste deel van de Warmtetour 2016 / 2017 is georganiseerd in november en december 2016 met 
5 informatieavonden. Het tweede deel van de campagne is georganiseerd in de periode januari-april 
2017. Dit betrof o.a. de organisatie van 4 informatieavonden in samenwerking met gemeenten, 
bedrijven en lokale initiatieven (Vereniging Dorpsbelangen, energiecoöperatie, Buurkrachtgroepen 
e.d.).  
Ter voorbereiding op de campagne hebben we in samenwerking met de gemeenten ook inzet 
gepleegd op de samenwerking met lokale initiatieven. Door maatwerk te bieden, wilden we de 
campagne zoveel mogelijk lokaal draagvlak geven; dit met de gedachte dat dit sneller tot 
vervolgacties zal leiden. Bij 4 van de 9 informatieavonden is samengewerkt met lokale 
initiatieven. We hebben de campagne afgesloten met een eindevaluatie onder partners en 
deelnemers en een eindverslag dat is gedeeld met de partners van het loket. 
 
 

Producten 
 
In het kader de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ zijn de volgende onderdelen/ activiteiten 
uitgevoerd: 

 Organisatie provinciale en lokale PR- en voorlichtingscampagne met: 
o Twee keer publicaties in de zaterdageditie van het Dagblad van het Noorden met o.a. 

4 interviews met 2 woningeigenaren en 2 bedrijven (bereik 2x 140.000 abonnees); 
o Drie weken digitale advertenties voor het genereren van bekendheid van het loket op 

een mediapaal aan de A28 (bereik 490.000 vervoersbewegingen per week); 
o Gebruik van de 5 reeds bestaande folders over de diverse isolatie- en 

financieringsmogelijkheden voor de informatieavonden; 

 In samenwerking met 8 gemeenten hebben we 9 informatieavonden georganiseerd. 

 Aan deze campagneperiode hebben 24 bedrijven meegewerkt, waarvan 7 bouwbedrijven, 4 
glaszetters, 8 isolatiebedrijven, 1 installateur en 1 organisatie in ecologische bouwmaterialen. 

 In totaal zijn ruim 17.000 brieven verstuurd naar woningeigenaren met een energielabel C of 
lager; 

 De 9 informatieavonden zijn bezocht door 660 bezoekers; 

 De campagne heeft geleid tot 12.533 unieke bezoekers op de campagnewebsite 
www.drentsziterwarmpjesbij.nl. 
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Proeftuin Energiebesparing met bewoners Emmen 
 
Met de gemeente hebben we aansluitend aan de campagne Drent zit er warmpjes bij in 2016 een 
proeftuin ontwikkeld voor de aanpak van energiebesparing in samenwerking met inwoners en 
bedrijven. Binnen de proeftuin is ingezet op een ontzorgingstraject met informatiebijeenkomsten in 4 
wijken van Emmen met de bedoeling een collectief offerte- en inkooptraject te starten. 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Op basis van een voorbereidingstraject in 2015/2016 zijn in het najaar 2van 016 en begin 2017 vier 
bijeenkomsten georganiseerd ; 2 voor het bedrijfsleven en 2 voor inwoners, in speciaal daarvoor 
geselecteerd wijken. Met de inzet van bijna gratis energiescans is geprobeerd de consument te 
verleiden om aan de slag te gaan met energiebesparing in de woning. In 2017 is deze aanpak 
afgerond en samen met de gemeente geëvalueerd. De opkomst en respons van de bedrijven was 
beperkt; de opkomst van de inwonersavonden was redelijk.  
Voor de inwonersbijeenkomsten (Emmerhout en Bargeres) is de energiescan als trigger ingezet. In 
Emmermeer is besloten om deze trigger niet meer in te zetten. Reden daarvoor is de lage interesse 
voor de energiescans en het uitblijven van omzetting in maatregelen. Ook de verlate uitvoering van de 
energiescans in vervolg op de informatieavonden, vormde een struikelblok voor vervolg.  
 
Als vervolg op deze aanpak is de gemeente Emmen de isolatieveiling als bespaartrigger in gaan  
zetten en is een aanpak met makelaars ontwikkeld. Verder hebben we samen met de gemeente 
besloten onze eigen inzet meer te richten op de ontwikkeling van een bredere wijkaanpak in 
Emmerhout (zie paragraaf 2.5) en de ondersteuning van de lokale energiecoöperaties (zie paragraaf 
2.2). 
 

 
Producten 
 
Campagne bespaarcampagne Drent zit er warmpjes bij winter 2016/2017 

 Uitvoering tweede deel campagne (januari – april 2017); 
o Vier informatiebijeenkomsten met 205 bezoekers; 
o PR acties en wervingsbrieven; 

 Evaluatie en klanttevredenheidsonderzoek; 

 Eindverslag. 
 
Proeftuin Emmen 

 Inwonersavond Emmen; 

 Evaluatie en verslag. 
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Zon zoekt Drent 2017 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
In 2017 hebben we vanuit het samenwerkingsverband van het Drents Energieloket de campagne Zon 
zoekt Drent georganiseerd met 6 Zonnetour informatieavonden. 
Voor de organisatie van de campagne Zon zoekt Drent is een uitgebreide communicatie- en PR-
campagne uitgevoerd in samenwerking met  6 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, 14 bedrijven 
en een aantal lokale energiecoöperaties en/of Buurkracht buurtteams. De campagne was gericht op 
alle particuliere woningeigenaren van Drenthe. 
 
De informatieavonden bestonden uit een centrale presentatie van het Drents Energieloket gericht op 
het stappenplan hoe te komen tot de aanschaf van zonnepanelen. Toegelicht werden: de geschiktheid 
van het dak, vergunningen en inpassing, financieringsopties (met subsidieregelingen en leningen), 
waar op te letten bij offertes en gesprekken met bedrijven en de mogelijkheden voor collectieve 
initiatieven. Aansluitend was er een bedrijvenmarkt met gecertificeerde installateurs, een stand van 
het Drents Energieloket, eventueel een lokaal initiatief (zoals een lokale energiecoöperatie), 
Buurkracht en/of de aanwezigheid van een buurtteam. 
 
Voor de communicatie- en PR-campagne van Zon zoekt Drent is, naast de al eerder ingezette 
producten, dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een social media campagne via Facebook. Een 
extern bedrijf heeft in opdracht van het Drents Energieloket een social media campagne ontwikkeld 
met 6 advertenties. Vanuit deze advertenties werd doorgeleid naar de Zonnekaart, de Zonnelening of 
het Stappenplan hoe aan de slag te gaan met zonnepanelen.  
Daarnaast zijn een kleine 15.000 brieven verstuurd en zijn er vanuit de deelnemende gemeenten, het 
Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe persberichten uitgezet en geplaatst in de 
lokale kranten en gemeentepagina’s van de deelnemende gemeenten. Ook zijn bij alle deelnemende 
gemeenten driehoeks-borden ingezet en tijdens de informatieavonden waren de 3 folders beschikbaar 
over zonnepanelen, zonneboilers en de zonnelening. 
 
We hebben deze campagne afgerond met het vieren van het succes van 4 jaar Zon zoekt Drent 
tijdens de laatste campagneavond in september 2017 in Gieten. De toepassing van zonne-energie in 
Drenthe heeft door de campagne een verdere stimulans gekregen. De focus op zonne-energie en de 
mix van informatieavonden met zonnekaart, zonnelening, gerichte informatie over hoe te komen tot de 
aanschaf van zonnepanelen en de aanwezigheid van bedrijven en lokale initiatieven, heeft voor een 
succes gezorgd.  
 
 

Producten 
 

 Organisatie van 6 Zon zoekt Drent informatieavonden in 6 gemeenten met 1.095 bezoekers (een 
verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2016); 

 14.816 brieven aan woningeigenaren met een geschikt en/of zeer geschikt dak volgens de 
Zonnekaart (een verdubbeling van het aantal brieven ten opzichte van 2016; 

 Website Zon zoekt Drent: 8.149 bezoekers (6.336unieke bezoekers) in 2016. In totaal 30.411 
bezoekers (waarvan 22.361 unieke bezoekers) sinds 14 maart 2014. Dit is een stijging van 60% 
van de websitebezoekers ten opzichte van vorig jaar; 

 Gebruik / inzet van de 3 bestaande folders over het Stappenplan aanschaf zonnepanelen, 
Stappenplan aanschaf zonneboiler en de folder over de zonnelening; 

 Indirect mediabereik door plaatsing van 120 driehoeksborden in 6 gemeenten, gemiddeld 20 
borden per gemeente verspreid over 3 dorpskernen per gemeenten; 

 Indirect mediabereik door (o.a. huis-aan-huis bladen): ongeveer 90.000 inwoners. 

 Indirect mediabereik door social media campagne Zon zoekt Drent: 
o De social media campagne met 6 advertenties over de zonnekaart, zonnelening en het 

stappenplan om aan de slag te gaan met zonne-energie;  
o Totaal bereik 82.163 facebook-gebruikers; 
o De berichten over de informatie avonden hebben veel mensen bereikt, wat tot goede 

opkomsten heeft geleid; 
o De facebook pagina van het Drents Energie Loket heeft via de campagne 87 nieuwe vind-ik-

leuks erbij gekregen; 
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o Op de advertenties is het vaakst geklikt door facebook gebruikers van 45 jaar en ouder; 
o De zonnekaart is gedurende fase 1 van de campagne 1.580 keer bekeken. 
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Bespaarkaravaan / Drent zit er warmpjes bij winter 2017-2018 
 
Met de eerste 2 campagnes van Drent zit er warmpjes bij in 2015/2016 en 2016/2017, hebben we een 
mooie basis neergezet met een stevige focus op isolatiemaatregelen. De oplopende problematiek met 
de gaswinning in Groningen en de grotere roep om gasloos te wonen, heeft er in korte tijd toe geleid 
dat duurzame verwarming een belangrijk onderwerp is geworden dat veel vragen op roept. Voor de 
campagne Drent zit er warmpjes bij 2017-2018 hebben we met de focus op deze 2 onderwerpen 
stevige ambities neergezet. Zo willen we niet alleen Bespaarmarkten organiseren (het vervolg op de 
Warmtetour avonden), maar ook dichter bij de woningeigenaar komen door het Loket op locatie in te 
zetten. En natuurlijke zijn we ook op zoek naar nieuwe wegen die de woningeigenaar in beweging 
brengt en maatregelen laat nemen, dus hiervoor gaan we in samenwerking met een paar gemeenten 
een experiment in zetten. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van een isolatieveilig in 
samenwerking met het Drents Energieloket. 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
De eerste 3 Bespaarmarkten stonden gepland voor half november t/m half december 2017. Van deze 
drie is in het najaar 1 Bespaarmarkt uitgevoerd. Het bleek door de wat latere opstart voor 2 andere 
gemeenten niet haalbaar om de Bespaarmarkt in 2017 te laten plaatsvinden. In plaats daarvan, zijn 
we met het loket op locatie geweest bij een evenement van Emmen geeft Energie.  
In november en december 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van 8 
Bespaarmarkten, 3 keer een Loket op locatie en 1 experiment. Deze activiteiten worden in het eerste 
kwartaal van 2018 uitgevoerd. 
 
 

Producten bespaarkaravaan 
 

 Ontwikkeling en start uitvoering Bespaarkaravaan 2017-2018: 
o Ontwikkeling en invulling Drentse Bespaarkaravaan onder de campagnenaam ‘Drent zit er 

warmpjes bij’, met Bespaarmarkten, loket op locatie, experimenten, veiling 
o Gesprekken met 10 gemeenten over keuze, invulling en voorbereiding activiteiten; 
o Voorbereiding Bespaarmarkten Peize, Assen, Hoogeveen, Aa & Hunze (o.a. 

adressenselecties, opstellen brief en persbericht, opzet presentatie, etc.) ; 
o Voorbereiding deelname Bouw- en Verbouwbeurs in TT-hallen Assen; 
o Gesprekken met SLIM wonen met energie over werving aannemers, isolatiebedrijven, 

installateurs, glaszetters en energieadviseurs voor Bespaarmarkten; 
o Bespaarmarkt Peize: 1.600 brieven verstuurd / 150 bezoekers (een verdubbeling ten opzichte 

van 2016);  
o Loket op locatie Emmen in het kader van Emmen geeft Energie. 

 Opzet PR- en marketing campagne 
o Opzet social media campagne met advertenties voor Bespaarmarkt avonden; 
o Aanpassingen inhoud en vormgeving folders vloer-, gevel, dakisolatie en beglazing; 
o Vormgeving en planning driehoeksborden en posters; 
o Opzet flyer financiële mogelijkheden; 
o Ontwikkeling flyer/ folder duurzame verwarming. 
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Samenvatting resultaten Drents Energieloket en campagnes 2017 
 

Voortzetting, verbetering en uitbouwen van het huidige energieloket: 

 Nieuwe en doorontwikkelde website is gereed;  

 Het CRM-systeem is ingericht voor klantregistratie (2de fase in ontwikkeling);  

 PR-activiteiten structureel uitgevoerd en uitgebreid;  

 Aantal vragen/website bezoeken is toegenomen; 

 Uitbreiding met Sportloket en inrichting thema Asbest. 
Vormgeving en uitvoering van (nieuwe) provincie-brede basiscampagnes en pilots met lokale 
uitwerking en bereik;  

 Tweede fase wintercampagne 2016-2017;  

 Zon zoekt Drent campagne met nieuwe marketing component;  

 Start vernieuwde wintercampagne;  

 Bijdrage duurzame huizenroute Drenthe; 

 Eerste experimenten met loket op locatie.  
Verstevigen en uitbouwen provincie-brede samenwerking;  

 Samenwerking binnen de Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe en gemeenten versterkt; 

 Inzet op samenwerking, heldere werkafspraken en inzet voor Slim wonen met Energie. 
Bereik: 

 Eind 2017 zijn er bij het loket 1.042 adviezen verstrekt; via het loket bij 515 inwoners en via de 
campagnes bij 1.770 bezoekers; 

 28 verenigingen ondersteund bij verduurzaming sportaccommodatie; 

 51 verenigingen hebben energiescan gehad/aangevraagd; 

 In januari voor 2 verenigingen met succes EDS-subsidie aangevraagd; 

 Stijgend website bereik naar ruim 44.000 unieke bezoekers; 

 Direct mail/brieven 19.000 woningen. 
  

Website bezoekers  2014 2015 2016 2017 Totaal 

Drents Energieloket   8172 12947 18299 39418 

Zon zoekt Drent 7644 9623 4995 8149 30411 

Drent zit er warmpjes bij   2328 12875 17659 32862 

Totaal bezoeken 7644 20123 30817 44107 102691 
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2.4. Energie-besparen met slimme gebruikte meters/energiecoaches 
 
In ons werkplan 2017 voorzagen we de start van een pilot rond slimme meters, waarbij bewoners 
huurders met inzet van applicaties die inzicht geven in energieverbruik en de hulp van energiecoaches 
steun krijgen bij het verminderen van hun energieverbruik. In december 2016 is bij een 
werkbijeenkomst van de Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe deze inzet besproken en 
gedeeld met diverse partijen. Bij de Woonbond leefden vergelijkbare plannen. Vervolgens hebben we 
in overleg met de expeditie de krachten gebundeld. De Woonbond heeft het initiatief genomen voor 
een pilot met slimme meters en energiecoaches in samenwerking met een woningcorporatie in Assen. 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is trekker van een pilot waarin we samen met lokale energie-
initiatieven energiecoaches opleiden die particulieren van dienst kunnen zijn bij energie besparen. Via 
de inzet van vrijwillige energiecoaches kunnen via lokale energie coöperaties particuliere 
woningbezitters worden bezocht en voorgelicht.  
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
De Woonbond heeft goede ervaringen met de inzet en opleiding van energiecoaches bij huurders. 
Voor de inzet bij particuliere woningeigenaren was er behoefte aan een nieuwe, specifieke opleiding. 
Om deze opleiding en vorm van advisering via energiecoaches te toetsen, hebben we een pilotproject 
opgezet in nauwe samenwerking met de energiecoöperaties van Hooghalen en Bovensmilde. Ook de 
Woonbond, het Drents Energieloket en de Drentse Kei zijn bij de totstandkoming en uitvoering 
betrokken. De opleiding is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Expeditie Energieneutraal Wonen 
in Drenthe. 
 
Adviesbureau ZuinigWonen heeft op ons verzoek de opleiding en het cursusmateriaal voor  
de energiecoaches ontwikkeld. In 5 bijeenkomsten worden de deelnemers opgeleid tot energiecoach. 
In deze opleiding wordt uiteraard aandacht besteed aan adviesvaardigheden. De Woonbond heeft 
daarvoor één van de cursusavonden verzorgd. De overige cursusavonden gingen vooral in op de 
technische zaken. Hoe ga je om met een energierekening? Hoe bepaal je globaal de energieke staat 
van een woning? En welke bouwkundige aspecten spelen een rol?  
Voor de cursus zijn diverse checklists ontwikkeld die de energiecoaches kunnen gebruiken bij hun 
advisering en rapportage.  
In november en december zijn de eerste 9 energiecoaches voor particuliere woningen opgeleid. 
Tijdens de laatste cursusavond op 21 december heeft de gedeputeerde Tjisse Stelpstra de nieuw 
opgeleide energiecoaches het certificaat van deelname uitgereikt.  
 
Vanaf januari 2018 gaan de energiecoaches binnen Hooghalen en Bovensmilde op pad om 
particuliere woningeigenaren te adviseren over de mogelijkheden van energie besparing en opwek 
van duurzame energie.  
 
 

Producten 
 

 Projectplan Energiecoaches; 

 Ontwikkeling cursus energiecoaches particulieren; 

 5 cursusavonden voor energiecoaches; 

 9 opgeleide energiecoaches; 

 Wervingsplan huishoudens. 
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2.5. Wijk van de toekomst / wijkaanpakken energieneutraal 
 
In het project de Wijk van de toekomst voorzagen we dit jaar de start en uitvoering van het 
samenwerkingsproject in Gieten dat we in 2016 samen met woningcorporatie De Volmacht en 
Bouwend Nederland hebben opgezet. Naast de start van de Wijk van de toekomst hebben we ook 
een drietal andere wijkaanpakken begeleid. Deze zijn alle gericht op participatie van bewoners bij het 
energieaanpak voor hun eigen woonwijk. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Proeftuin Gieten 
De belangrijkste doelstelling van Wijk van de toekomst is het stimuleren en versnellen van 
energieneutraal wonen en duurzame renovatie van wijken en dorpen op basis van een 
participatieaanpak. Daarbij is gekozen voor een koppeling aan andere opgaven op wijkniveau waar 
we in Drenthe voor staan. In het geval van Gieten betreft dit het thema zorg.  
De proeftuin is door ons in 2016 ontwikkeld als samenwerkingsproject vanuit ‘de Veensprong’. Na een 
lang voortraject met betrekking tot financiering kon het project in 2017 eindelijk los gaan. De Natuur en 
Milieufederatie Drenthe neemt als partner deel in het project. Woningcorporatie De Volmacht is trekker 
en penvoerder. Gezamenlijk met de overige partners (Bouwend Nederland, Icare, Impuls) is op basis 
van aantal pitches KAW uitgeselecteerd als uitvoerende partij. Vervolgens is een analyse uitgevoerd 
van de wijk op het thema energie en bouwkundige gesteldheid. Parallel daaraan is ook het spoor van 
bewonersbetrokkenheid in gang gezet. Er zijn daarvoor bewonersenquêtes uitgevoerd en er is een 
bewonersavond georganiseerd. 
 
De bewonersbijeenkomst op 9 november jl. in de Weem in Dekelhem is goed bezocht. Ruim 85 
mensen waren aanwezig. Men kreeg informatie over de wijk, de resultaten van de enquête en de 
keukentafelgesprekken en er werden ideeën getoond op het vlak van verduurzaming en comfortabel & 
veilig wonen. Ook hebben Impuls en Icare (Dekelhem) laten zien wat ze nu al doen in de wijk en waar 
ze de komende tijd mee aan de slag gaan. Aan de hand van deze onderwerpen is door medewerkers 
van de Wijk van de toekomst gesproken met alle bezoekers. Om gestructureerd met de wijk aan de 
slag te kunnen is de wijk vervolgens opgedeeld in 4 deelgebieden. Per deelgebied gaan we samen 
met de bewoners verdere invulling geven aan de aanpak voor de wijk. Dit zal in 2018 verder zijn 
beslag krijgen. De inzet is dat in 2018 ook de eerste woningaanpassingen en concrete 
voorbeeldprojecten hun beslag zullen krijgen. 
 
Proeftuin De Wouden, Assen 
Sinds begin 2016 ondersteunen we het bewonersinitiatief uit de Asser wijk ‘De Wouden’ bij het 
realiseren van de eigen ambitie om de wettelijk noodzakelijke vervanging van het asbestdak te 
combineren met het verduurzamen en levensloopbestendiger maken van de woningen. Vanwege het 
feit dat de woningen in de wijk geschakeld zijn met een overlappend dak is het noodzakelijk om de 
sanering en vervanging collectief aan te pakken. In 2017 hebben we ons als trekker van de regiegroep 
stevig ingezet om de ondersteuning van het bewonerscollectief door diverse partijen te laten 
aansluiten bij de vraag. Dit vroeg om intensieve communicatie met provincie en gemeente, maar ook 
met verschillende bouwpartners die in beeld waren voor de uitvoering. Door de inzet van een 
bouwkundig onderlegde expert met veel kennis van zaken omtrent het verduurzamen van woningen 
werden marktpartijen uitgedaagd om met betaalbare oplossingen voor de bewoners te komen. Tevens 
werd daarmee een concrete vertaalslag gemaakt van het ‘Schone Energie Ontwerp’ dat door stichting 
SEN is gemaakt voor De Wouden. In het najaar van 2017 resulteerde dit in een door bewoners 
gedragen keuze voor een marktpartij die met een betaalbaar aanbod kwam. Daarin werden ook 
oplossingen aangedragen voor een gedegen isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Enkele 
woningen in de wijk zijn door deze partij eind 2017 voorzien van een nieuw, asbestvrij dak en het 
eerste volledige blok van zeven woningen zal begin 2018 worden aangepakt. 
Het lastigste vraagstuk in dit proces betreft de financiering van de sanering en vervanging, liefst in 
combinatie met verduurzamingsmaatregelen. Samen met provincie en gemeente is gezocht naar 
mogelijke oplossingen, waardoor ook bewoners met onvoldoende financiële middelen kunnen 
participeren. Daarbij is zowel gekeken naar vormen van collectieve financiering via een VvE of 
Wijkcoöperatie, als naar individuele maatoplossingen. Helaas heeft dit nog niet direct geleid tot een 
werkbare oplossing op korte termijn. Ook hieraan zal in 2018 een vervolg worden gegeven, omdat het 
een bepalende factor is om een collectieve, bloksgewijze aanpak voor de hele wijk te laten slagen. 
 
  



 
23 

 

Paterslaan, Gasselternijveenschemond 
Ook met de bewoners van de Paterslaan in Gasselternijveenschemond zijn we gestart in 2016 om te 
komen tot een gezamenlijke aanpak van de energiehuishouding van 8 woningen uit de jaren dertig. 
Energieneutraal is daar een te grote stap, maar samen met de woningeigenaren werd wel in beeld 
gebracht welke grote stappen er gemaakt zouden kunnen worden binnen de mogelijkheden van zowel 
de woning als de financiële draagkracht.  
Op basis van het voortraject zijn er in de Paterslaan in 2017 twee woningen geselecteerd waar een 
energiescan uitgevoerd kon worden. Dit ondanks de scepsis bij de bewoners die is te verklaren vanuit 
de windmolenproblematiek in de omgeving. Met de twee woningeigenaren zijn afspraken gemaakt, 
zodat Invent de scan kon uitvoeren. Na een analyse van de rapporten van Invent is er samen met de 
voorzitter van Dorpsbelangen (die zich erg voor dit project heeft ingespannen) besloten dat de 
uitkomsten positief genoeg waren om verder te gaan met dit project. Concreet bleek dat door een 
investering van tussen de € 13.000  à € 16.000 de woningen van een G-label naar een A+ label te 
brengen zijn. Dit was een betere uitkomst dan op voorhand was ingeschat, gezien het bouwjaar en 
type bouw van de woningen. 
Naar aanleiding van dit resultaat is er besloten een bewonersavond te organiseren waar de rapporten 
werden toegelicht en de mogelijkheid werd geven om vragen te stellen. Bovendien zijn de financiële 
mogelijkheden/subsidies toegelicht die er zijn om maatregelen aan de betreffende woningen te laten 
uitvoeren. Om hier een goed vervolg aan te geven was ook Buurkracht uitgenodigd, zodat bewoners 
gezamenlijk maatregelen kunnen uitvoeren om zo een gezamenlijk voordeel te halen.  
Na afloop van de positief verlopen avond is afgesproken dat bij de mensen waar nu nog geen EPA  is 
gedaan dit alsnog te laten uitvoeren. Dorpsbelangen gaat dit regelen bij de gemeente Aa en Hunze. 
Daarnaast zullen de bewoners bekijken welke ingrepen eventueel gezamenlijk in samenwerking met 
Buurkracht kunnen worden opgepakt.  
 
Emmerhout Energieneutraal in 2027 
De gemeente Emmen en de provincie hebben in maart van dit jaar het initiatief genomen om in de 
gemeente in te zetten op het binnen 10 jaar energieneutraal maken van een wijk. De gemeente 
Emmen heeft ons benaderd als één van de partners in dit proces. Op basis van een voorstudie is 
gekozen voor de wijk Emmerhout. Vervolgens zijn er met diverse partners diverse sessies 
georganiseerd voor het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak. In deze ‘kwartiermakersfase’ is 
door ons meermaals bepleit dat een ‘aanpak van onderop’, dus met intensieve participatie van en co-
creatie met bewoners, de enige weg is om tot een succesvolle transitie te komen in de wijk op weg 
naar een energieneutrale toekomst. We gaven dit concreet handen en voeten door samen met 
betrokken vertegenwoordigers uit Emmerhout (Huurdersfederatie Lefier, een betrokken wijkbewoner, 
Huurdersfederatie Domesta, Wijkbelangen en Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje) een notitie ‘Start en 
contouren wijkexpeditie Emmerhout Energieneutraal’ op te stellen. Dit brachten we in bij het brede 
overleg met alle betrokken stakeholders. Deze notitie werd breed omarmd en vormde het startpunt 
voor de wijkaanpak waarin de bewoners op kop werden gezet. 
 
Na de kwartiermakersfase, na de zomer 2017, is op verschillende niveaus gewerkt aan het starten van 
de samenwerking waarbij elke partij op zijn eigen manier bijdraagt aan het halen van de doelstelling. 
Wij spanden ons samen met de Stichting Samen Energie Neutraal in om het wijkinitiatief verder op 
poten te zetten aan de hand van een door ons uitgewerkt plan van aanpak. Het belangrijkste doel 
daarvan voor 2017 was het vergroten en verbreden van de bewonersbetrokkenheid. We 
ondersteunden bij de organisatie van twee bewonersavonden en het oprichten van drie werkgroepen 
(besparen, opwekken en communicatie/organisatie). Het resultaat van deze inspanningen is dat er 
eind 2017 een stevig ‘wijkexpeditieteam’ is ontstaan, bestaande uit bewoners. Vanuit de werkgroepen 
zijn bovendien de eerste voorstellen voor concrete projecten naar voren gekomen.  
 
 

Producten 
 
Gieten 

 Start uitvoering Proeftuin Gieten; 

 Deelname/advisering stuurgroep Proeftuin; 

 Behoefteanalyse uitgevoerd in proeftuingebied ten aanzien van duurzaam wonen, energie, zorg 
en welzijn d.m.v. keukentafelgesprekken; 

 Start van de uitvoering van het spoor Bewonersparticipatie, o.a. via enquêtes en bewonersavond 
(85 bezoekers); 

 Twee nieuwsbrieven over voortgang project en persbericht start. 
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Aa en Hunze 

 Energieadviezen i.s.m. bewonersorganisaties; 

 Voorlichtingsavond en overdracht Buurkracht. 
 
De Wouden/Assen 

 Coördinatie en agendering ‘Regieteam De Wouden’ (10 bijeenkomsten); 

 Inhoudelijke bijdrage aan vier nieuwsbrieven via e-mail verspreid voor bewoners De Wouden; 

 Informatieavond met 60 bewoners De Wouden op 1 juni 2017 met informatie over: 
o Uitgewerkte offertes van vier mogelijke marktpartijen voor de uitvoering van de 

werkzaamheden; 
o Mogelijke vormen van financiering toegelicht door provincie (energiebespaarlening) en bank 

(particuliere lening/hypotheekuitbreiding); 
o De uitkomsten van het Schone Energie Ontwerp en het advies op hoofdlijnen voor de 

woningen in De Wouden; 

 Verslag van de informatieavond voor bewoners en betrokken organisaties; 

 Meerdere mondelinge en schriftelijke adviezen aan de bewonerswerkgroep; 

 Afstemming met provincie over de inrichting van een passende financiële regelingen ter 
ondersteuning van woningeigenaren met asbestdaken; 

 Schone Energie Ontwerp voor De Wouden (Stichting SEN); 

 Offertes van vijf verschillende mogelijke bouwpartners, tot stand gekomen na bemiddeling door 
een bouwkundig adviseur met verduurzaming als expertise; 

 Uitgebreide vergelijking op schrift van offertes, inclusief advies naar bewoners. 
 
Emmerhout/Emmen 

 Notitie ‘Start en contouren wijkexpeditie Emmerhout Energieneutraal’; 

 Plan van aanpak Wijkexpeditieteam Emmerhout Energieneutraal 2017; 

 Actieve deelname aan en inbreng in de kwartiermakersfase en het brede overleg van betrokken 
organisaties; 

 Hands on ondersteuning van de bewonerswerkgroep communicatie/organisatie; 

 Bewonersavond in Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje. 
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2.6. Van energieslurpers naar CO2 toppers / CO2 bank 
 
In ons werkplan 2017 voorzagen we binnen dit project inzet op bedrijven uit het peloton om 
energiebesparing en CO2-reductie bij het bedrijfsleven verder aan te jagen en te stimuleren.  
We willen daarin ook de verbinding met de klimaat- en energie-inspanningen in hun eigen regio 
(bedrijventerrein, gemeente, woonomgeving) en hun CO2-voetafdruk en CO2-meters meer 
bekendheid geven. Belangrijke doelgroepen daarbij zijn het MKB en de grotere energieslurpers van 
Drenthe.  
 

Activiteiten en resultaten 2017 
 
MKB 
De in 2015 door ons in gang gezette provinciale samenwerking voor energiebesparing in het MKB is 
begin 2017 afgerond. Begin 2017 hebben we overleg gevoerd met de provincie over de resultaten en 
de follow up. De provincie heeft het vervolg daarna ter hand genomen en gekozen voor een 
aanbestedingsprocedure voor de tweede ronde.  Dit project - bestaande uit het aanbieden van gratis 
energiescans en energieadvisering voor MKB bedrijven - is vervolgens door het bedrijf Klimaatroute 
verder ter hand genomen. Wij hebben ons voor wat betreft het MKB vervolgens gericht op het 
koploperproject in Assen (Zie 4.1.1). 
 
CO2 bank 
We hebben ons in 2017 georiënteerd op de mogelijkheden voor oprichting van een CO2-bank 
Drenthe. In Utrecht, Friesland en Zuid Holland zijn de natuur- en milieufederaties betrokken bij de 
oprichting dan wel voorbereiding van dergelijk banken. Kern daarvan is dat bedrijven vrijwillig kunnen 
deelnemen aan CO2-reductie en/of compensatie via een systeem van rechten dat aanvullend is op de 
bestaande CO2-rechten (het ETS systeem). In Nederland is op nationaal niveau veel belangstelling 
voor zo’n aanpak. Projecten zullen in de regio moeten worden gerealiseerd. Landelijk hebben de 
Natuur en Milieufederaties bijgedragen aan de Green Deal, die hiervoor is opgesteld en zich hierbij 
aangesloten. 
 
De noordelijke natuur- en milieufederaties hebben dit gekoppeld aan het concept Valuta voor Veen. 
De inzet daarbij is dat CO2-reductie en opslag in veenoxidatie-gebieden (met name Friese Veenweide 
en Veenkoloniën) mogelijkheden biedt voor een CO2-bank. Financiering van de CO2-reductie in deze 
gebieden zou via deze weg een mogelijke optie kunnen zijn. 
 
CO2 Bank Veenkoloniën 
Als een eerste uitwerking hebben we bekeken welke mogelijkheden de combinatie van zonneakkers 
en peilverhoging in de Veenkoloniën kan bieden. Zo’n concept zou op drie manieren kunnen bijdragen 
aan de CO2-reductie. Via de zonneakker bovengronds en via het terugdringen van veenoxidatie en 
nieuwe veenvorming. We hebben bureau ROM 3D daarvoor een voorstudie laten uitvoeren en willen 
in samenwerking met Universiteit Utrecht een inschatting maken van het CO2- effect. De resultaten 
van deze verkenning zullen we begin 2018 o.a. inbrengen bij de discussie over de aanpak van de 
veenoxidatie in de Veenkoloniën en in de landelijke samenwerking rondom de Green Deal. 
 
 

Producten 
 

 Afronding MKB samenwerkingsproject energiebesparing; 

 Bijdrage aan Green Deal; 

 Verkenning / voorstudie potenties CO2 / Zonnebank Drenthe. 
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2.7. Windenergie van onderop 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
De Natuur en Milieufederaties (waaronder Drenthe) en Stichting Natuur & Milieu voeren in opdracht 
van het Ministerie van Economische Zaken een Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land 
uit. Deze milieustudie voorziet het Ministerie van Economische Zaken en het Kernteam Wind op Land 
van adviezen en instrumenten, die een bijdrage leveren aan het versnellen van de opgave 
windenergie uit het Energieakkoord. De studie is gericht op het breed verspreiden van goede 
voorbeelden en het wegnemen van obstakels bij windprojecten op het gebied van draagvlak en 
participatie zodat deze projecten versneld kunnen worden gerealiseerd. Het project is in dit jaar 
afgerond en bestond uit de volgende onderdelen: 
 
Analyseren van vier windprojecten 
Van vier windprojecten is een analyse gemaakt van de mate waarin draagvlak en participatie een 
bijdrage leveren aan het slagen van deze projecten. De resultaten van deze vier processen zullen - 
samen met de ervaringen uit de leeromgeving - de basis vormen voor het document ‘Lessons learnt’ 
dat begin 2018 wordt opgeleverd in de vorm van een handreiking.  
Het Windkracht 3 proces Emmen was één van de casussen. De casus is  door de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe landelijk ingebracht, omdat hier veel is geïnvesteerd in het gebiedsproces voor 
draagvlak omwonenden door de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de NLVOW. In 2016 en 2017 is 
per casus in beeld gebracht hoe het proces met draagvlak en participatie is gelopen en wat we ervan 
kunnen leren. December afgelopen jaar is de casus Emmen door ons opgeleverd en daarmee is ook 
het onderzoek afgerond. 
 
Seminars, leeromgeving en green deal 
In het kader van het landelijke project is dit jaar ook een leeromgeving opgezet en zijn een aantal 
seminars georganiseerd om leerervaringen van diverse projecten inclusief de ‘briljante mislukkingen’ 
met elkaar te delen. 
In september hebben we in dit kader ook een actieve bijdrage geleverd aan de organisatie van een 
landelijk seminar door de Natuur en Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu: het Wind op Land-
event Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans? Tijdens dit event zijn verschillende 
workshops gegeven. Daarnaast was er een uitwisseling over thema’s zoals ‘Hoe behoud je zoveel 
mogelijk waarde in het gebied?’ en ‘Zijn coöperaties en ontwikkelaars elkaars concurrenten of 
natuurlijke bondgenoten?’. De resultaten van de casussen, de reeks events en de leeromgeving zullen 
worden verwerkt in het rapport ‘Lessons learnt’, de handreiking aan het einde van het project. Het 
rapport zal in 2018 worden gepresenteerd.  
In het kader van deze landelijk inzet en samenwerking hebben we ons als Natuur en Milieufederaties 
ook ingezet voor een Green Deal voor meer participatie van de omgeving bij energieprojecten. Voor 
het opstellen en realiseren van deze Green Deal hebben in landelijk verband een groot aantal partijen 
geconsulteerd. Veel relevante partijen zijn bereid deel te nemen. De Green Deal zal begin 2018 
worden gepresenteerd. 
 
Onze indruk is dat er in het landelijke veld, mede door de inbreng van dit soort leerervaringen en de 
projecten die fout lopen, sprake is van een langzame kentering in de aanpak. Zowel in Rijksbeleid als 
in regio is sprake van meer aandacht voor participatie, proces en inpassing. Tegelijk is de praktijk 
weerbarstig omdat de lopende projecten een lange aanlooptijd en dus een lang remspoor kennen en 
de windmolens groter en zwaarder worden (en daardoor minder inpasbaar). 
 
In Drenthe is het RCR-project een voorbeeld waar veel mis is gegaan. Hier liep in 2017 de Raad van 
State procedure. We zagen hier geen mogelijkheden meer voor beïnvloeding en wachten de uitspraak 
van de rechter af. 
In Emmen zijn na het voortraject met Windkracht 3 bewonersprocessen voor de feitelijke 
projectontwikkeling gestart. De gemeente heeft ons hierin niet in betrokken. Eind 2017 blijkt de 
voortgang minimaal en lijkt het proces slecht te verlopen. Dit vraagt om acties in 2018. 
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Producten 
 

 Bijdrage aan het landelijke rapport ‘Lessons learnt’; 

 Bijdrage aan de leeromgeving www.windopland.nl en seminars (coproductie Natuur en 
Milieufederaties en Natuur en Milieu) - 120 deelnemers; 

 Wind op Land-event Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?  

 Bijdragen aan Green Deal, participatie omgeving bij energieprojecten (presentatie maart 2018); 

 Casus Emmen in Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land (Presentatie/publicatie 
rapport in 2018). 

 
 
 

  

http://www.windopland.nl/
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3. Voedzaam Drenthe 
 
 

3.1. Beleidsadvisering en belangenbehartiging Voedzaam Drenthe 
 
Er komt steeds meer belangstelling voor duurzaam voedsel. Er zijn dus volop kansen voor 
verduurzaming van de voedselproductie en daarmee ook verduurzaming van de landbouw. De 
Nederlandse landbouw, voedselverwerking en -productie leggen nu nog verhoudingsgewijs een grote 
druk op de regionale milieukwaliteit. De kunst en opgave voor de komende jaren is om gangbare 
patronen in de landbouw te doorbreken en samen met de sector te komen tot een aanpak die leidt tot 
een gezonde duurzame voedselproductie. In Drenthe zien we kansen voor een regionale aanpak van 
verduurzaming van de melkveehouderij. De melkveehouderij vormt ook een aansprekend voorbeeld 
voor de consument. Verder kunnen we hier ook verbindingen leggen met akkerbouw en bodem-
vruchtbaarheid. Daarnaast biedt de groeiende voedselbeweging voor ons nieuwe kansen, omdat 
herstel en nieuwe verbindingen van de relatie consument-producent belangrijke voorwaarden zijn voor 
verduurzaming en ontwikkeling van korte kringlopen. Onze inzet richt zich daarom op verduurzaming 
van de gangbare melkveehouderij, versterking van de voedselbeweging en het versterken van de 
onderlinge verbinding van deze twee sporen. 
 

Activiteiten en resultaten 
 
AgroAgenda Noord-Nederland 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe brengt de natuur- en milieubelangen in de stuurgroep van de 
AgroAgenda Noord-Nederland in. Dit jaar is daarin onder meer de foto van de landbouw in Noord-
Nederland besproken. In september heeft de DG landbouw van het ministerie van Economische 
Zaken een werkbezoek gebracht aan Noord-Nederland. Daarbij is onder meer het gesprek gevoerd 
over een gebiedsgerichte aanpak voor vergroening van landbouw. Wij  hebben wij onze visie hierop 
schriftelijk ingebracht. De meerwaarde van de agroagenda is tot nu toe vooral het verbinden van 
onderlinge netwerken binnen het noordelijke agro-cluster. De opbrengsten/prestaties met betrekking 
tot verduurzaming zijn tot nu toe beperkt c.q. weinig inzichtelijk. In 2018 zal de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe aankaarten hoe we daar met de partners meer acties op kunnen 
bewerkstelligen. 
 
Samenwerking met Jong Leren Eten (voedselmakelaars IVN / GGD Drenthe) 
We zijn dit jaar de samenwerking aangegaan vanuit het programma Jong Leren eten met de 
voedselmakelaars van IVN en GGD Drenthe in een nieuw te ontwikkelen programma over gezonde en 
duurzame voeding. We bouwen samen aan een meerjarig programma waarin ontmoeting en proeven 
centraal staan. We richten ons hierbij op 5 belangrijke uitgangspunten: voedseleducatie, gezondheid, 
transparant/lokaal/korte ketens, eiwittransitie (van dierlijke naar plantaardige eiwitten) en het 
tegengaan van voedselverspilling. We maken hiervoor ieder jaar een activiteitenplan, waarbij de 
activiteiten leiden tot een geïntegreerd programma binnen het onderwijs en continue aandacht voor 
deze thema’s onder inwoners en ook bestuurders. In 2017 hebben we hier uitwerking aan gegeven via 
samenwerking tijdens de Dutch Agri Food Week (DAFW). Samen hebben we het Foodevent Meppel 
en de Bestuurlijke Kookpot georganiseerd. 
 
Foodevent Meppel 
Op 11 oktober - tijdens de DAFW -  hebben we (Natuur en Milieufederatie Drenthe en IVN/GGD) 
samen met het Terra MBO in Meppel en WesterZwam het Foodevent Meppel georganiseerd. Het 
Terra in Meppel krijgt vanaf augustus 2018 een nieuwe Foodopleiding voor MBO, niveau 4. Deze 
opleiding wordt ingevuld vanuit de ‘Van grond tot Mond’ gedachte, met duurzaam en gezond eten als 
belangrijkste pijlers. Het event diende als voorproefje van deze opleiding. We hebben diverse 
workshops gegeven over gezond en duurzaam voedsel aan (V)MBO leerlingen uit Assen, Meppel en 
Wolvega. Meer dan 100 leerlingen bezochten het Foodevent. Naar aanleiding van dit event heeft ook 
het Alfacollege in Hoogeveen zijn interesse laten weten om een vergelijkbaar event in 2018 te 
organiseren voor de leerlingen. 
 
Bestuurlijke Kookpot: presentatie Voedselagenda 
Op 16 oktober - op Wereldvoedseldag en tijdens de DAFW – hebben wij de duurzame en gezonde 
Voedselagenda voor Groningen en Drenthe gepresenteerd aan de gedeputeerden van beide 
provincies en aan alle andere betrokken bestuurders en partijen. De Natuur en Milieufederaties 
hebben samen met de voedselmakelaars van IVN/GGD en met alle betrokken initiatieven de 
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Voedselagenda samengesteld en op ludieke wijze aangeboden. Hiermee hebben we op bestuurlijk 
niveau laten zien hoe rijk Drenthe en Groningen zijn aan voedsel-initiatieven en ondernemers. De 
agenda willen we samen met de betrokken partners en de provincies de komende jaren verder 
invullen en tot actie brengen. 
 
Bollenteelt 
De risico’s van bollenteelt voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden blijft een 
onderwerp van gesprek in Drenthe. Wij hebben dit jaar aandacht gevraagd voor het feit dat het areaal 
lelieteelt in het Drentsche Aa-gebied afgelopen jaren flink is gegroeid, wat risico’s heeft voor de 
waterkwaliteit en de drinkwaterwinning uit de Drentsche Aa. In de gemeente Westerveld is er 
afgelopen jaar een mediator traject gestart, omdat het overleg tussen bollentelers en omwonenden 
was vastgelopen. Wij hebben daaraan onze bijdrage geleverd. 
 

 
Producten 
 

 Deelname aan overleg over platform bollenteelt Westerveld; 

 Overleg met provincie en waterschap Hunze en Aa’s over bollenteelt in Drentsche Aa-gebied; 

 Deelname aan stuurgroep AgroAgenda; 

 Samenwerkingsprogramma Jong Leren Eten gestart met IVN en GGD Drenthe; 

 Foodevent Meppel met ruim 100 deelnemers; 

 Bestuurlijke Kookpot (65 deelnemers) met presentatie duurzame en gezonde Voedselagenda 
voor Drenthe en Groningen; 

 Voedselagenda voor Groningen Drenthe: met ingrediënten voor een gezond en duurzaam 
voedselbeleid; 

 Advisering Ammoniakbeleid (PAS) en inbreng aangepaste NB wetvergunning;  

 Landelijk overleg en afstemming natuur- en milieuorganisaties over landbouw en voedsel; 

 Reactie natuur- en milieuorganisaties internetconsultatie voorstel Interimwet veedichte gebieden; 

 Reactie natuur- en milieuorganisaties op mededeling Europese Commissie ’The Future of Food 
and Farming’. 
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3.2. Versnellen duurzame veehouderij 
 
De noordelijke natuur- en milieufederaties hebben in 2015 samen met de melkvee- en zuivelsector de 
noordelijke Versnellingsagenda Melkveehouderij vastgesteld. De gezamenlijke ambitie is dat Noord-
Nederland de koploper wordt in grondgebonden melkveehouderij die zich ontwikkelt in harmonie met 
haar omgeving. Daarvoor zijn doelstellingen voor 2020 geformuleerd. In 2020 dienen alle 
melkveehouderijbedrijven in Noord-Nederland maximaal dezelfde emissie van fosfaat, stikstof en 
ammoniak te hebben als de 25% beste bedrijven in 2013. Deze ambitie en doelstellingen zijn 
overgenomen in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe die we in 2015 samen met 
de Groenmanifestpartners hebben aangeboden aan de provincie. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe 

Dit jaar hebben wij samen met de Groenmanifestpartners, de provincie en het Drents Agrarisch 
Jongeren Kontact (DAJK) verder uitvoering gegeven aan de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en 
Natuur. 
 

 Consulent Duurzame Melkveehouderij 
Op 21 april hebben we samen met  LTO Noord de consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe 
gepresenteerd. De presentatie vond plaats op een melkveebedrijf in Zeijen in aanwezigheid van 
gedeputeerde Henk Jumelet. De consulent Duurzame 
Melkveehouderij gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse 
melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie 
met grondgebondenheid en duurzaamheid. De aansturing en 
begeleiding van de consulent doen wij in samenwerking met LTO 
Noord en de provincie.  
 
Een pilot voor de ontwikkeling van duurzaamheidsplannen voor 12 
melkveehouders in Drenthe is afgerond en heeft vervolgens 
geresulteerd in een format voor een duurzaamheidsplan en een 
projectvoorstel voor de opschaling naar uiteindelijk 250 duurzaamheidsplannen voor melkveehouders 
in Drenthe. In het eerste half jaar van 2018 zal een start worden gemaakt met het opstellen van 50 
duurzaamheidsplannen. 
 

 Samenwerking akkerbouw 
Fase 1 van het project samenwerking akkerbouw en melkveehouderij is afgerond en er ligt een 
projectvoorstel voor fase 2. In fase 1 hebben 4 samenwerkingsverbanden en 2 gemengde bedrijven 
een onderwerp voor verduurzaming gekozen en daarvoor een plan van aanpak opgesteld. In fase 2 
gaan ze daaraan uitvoering geven. 
 

 Proeftuin 
In het kader van het project Proeftuin Drenthe heeft een voorselectie plaatsgevonden van potentiële 
ondernemers die een rol als voorbeeldbedrijf zouden kunnen vervullen. In de contacten met betrokken 
ondernemers bleek dat ammoniak geen thema is dat hoog op de agenda van de ondernemers zelf 
staat. Uiteindelijk is daarom in het kernteam besloten om voorlopig geen vervolg te geven aan het 
project Proeftuin en in 2018 te bekijken op welke wijze het thema ammoniak dan wel bij 
melkveehouders onder de aandacht kan worden gebracht. Het terugbrengen van de 
ammoniakemissie blijft namelijk wel een grote opgave van de melkveehouderij in Drenthe. 
Parallel aan het traject met de potentiële voorbeeldbedrijven zijn emissiebeperkende maatregelen uit 
de gereedschapskist, die door de provincie Overijssel zijn geaccordeerd voor gebruik bij de 
Natuurbeschermingswetvergunningverlening, ook door de provincie Drenthe tot haar beleid gemaakt 
en gepubliceerd. Daardoor kunnen deze maatregelen ook in Drenthe worden opgenomen in 
Natuurbeschermingswetvergunningen. 
 

 Duurzame gebiedsplannen 
Met het project Duurzaam gebiedsplan wilden de Groenmanifestpartners ervaring opdoen met het 
opstellen van duurzame gebiedsplannen. De planning was om in fase 1 gezamenlijk voor 2 
knelpuntgebieden een duurzaam casco op te stellen. Samen met CLM Onderzoek hebben we in dit 
kader een werksessie georganiseerd waarvoor we een aantal deskundigen van de WUR, Prolander 
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en de provincie en een aantal melkveehouders hebben uitgenodigd. Bij de werksessie zagen de 
aanwezigen mogelijkheden voor samenwerking tussen landbouw en natuur en in combinatie daarmee 
verduurzaming van melkveehouderij. Het leek goed om hiervoor een case uit te werken. Aangezien op 
dat moment geen goede case voorhanden was, is de geplande tweede werksessie geannuleerd. 
Ondertussen kwamen landelijk de kansen van een gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming van 
grondgebonden landbouw (melkveehouderij en akkerbouw) in beeld. Het is de bedoeling dat in dat 
kader in elke provincie een pilot plaatsvindt. In het najaar zijn wij in samenwerking met onder meer 
LTO Noord, FrieslandCampina en AND gestart met de voorbereiding van een Drentse pilot.  
 

 Noordelijke Versnellingsagenda melkveehouderij 
Via projectontwikkeling en bijeenkomsten is dit jaar verder uitvoering gegeven aan de noordelijke 
Versnellingsagenda Melkveehouderij. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vertegenwoordigt de 
noordelijke natuur- en milieuorganisaties in de stuurgroep en de ambtelijke werkgroep. Door de 
stuurgroep is in reactie op het advies van de Commissie Toekomst Duurzame Veehouderij een brief 
gestuurd aan staatssecretaris Van Dam over toekomstige samenwerking met de te benoemen 
regisseur duurzame veehouderij.  
 
Voor bovengenoemde activiteiten geldt dat de ambities vanuit de Drentse en Noordelijke agenda voor 
versnelling van verduurzaming van de melkveehouderij goed zijn, evenals de inzet en samenwerking. 
Tegelijk moet worden erkend dat de werkelijke acties en bredere beweging van de middengroep; ‘het 
peloton’ nog uitblijven. Met de in 2017 ingezette acties zullen de oogst en de uiteindelijke effecten in 
2018 zichtbaar moeten worden. 
 
 

Producten 
 
 Inbreng in kernteam en stuurgroep Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe; 

 Inbreng in brainstormbijeenkomst Ontwikkelagenda; 

 Persaandacht lancering consulent Duurzame Melkveehouderij; 

 Werkplan consulent duurzame melkveehouderij Drenthe; 

 Aansturing en begeleiding consulent duurzame melkveehouderij Drenthe; 

 Inbreng in begeleidingsgroep Proeftuin Drenthe; 

 Inbreng bij Statenexcursie toekomstgerichte landbouw; 

 Website Ontwikkelagenda www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl; 

 Eindrapportage Pilot ontwikkeling duurzaamheidsplannen; 

 Projectvoorstel voor opschalen duurzaamheidsplannen; 

 Folder over duurzaamheidsplannen; 

 Inbreng in werkgroep Landbouwstructuurverbetering; 

 Werksessie Duurzaam gebiedsplan; 

 Voorbereiding pilot gebiedsgerichte aanpak verduurzaming van grondgebonden landbouw; 

 Inbreng in ambtelijk en bestuurlijk overleg over de uitvoering van de noordelijke 
Versnellingsagenda melkveehouderij; 

 Deelname aan zomeravondbijeenkomst voor melkveehouders van de noordelijke 
Versnellingsagenda; 

 Brief van stuurgroep Versnellingsagenda aan staatssecretaris Van Dam over regisseur duurzame 
veehouderij. 
 

  

http://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/
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3.3. De Koeafdruk 
 
Met het project de Koeafdruk willen we de duurzaamheidsscores van de Drentse melkveehouderij-
bedrijven op een meer eenduidige en inzichtelijke manier voor het voetlicht brengen. Dit dient het 
maatschappelijke debat over de richting waarin de melkveehouderij zich zou moeten ontwikkelen en 
kan individuele melkveehouders helpen bij het uitzetten van hun koers en presentatie van hun 
duurzaamheidsprestaties. 
Om een goed maatschappelijk debat te kunnen voeren over de melkveehouderij zijn heldere cijfers 
over de duurzaamheidsscores van de melkveehouderij essentieel. Voor de verduurzaming van de 
melkveehouderij zijn verbruik en verlies van mineralen, het energieverbruik en uitstoot van 
broeikasgassen belangrijke criteria. Verder zijn ook gebruik van antibiotica en diergeneesmiddelen, 
biodiversiteit, weidegang en dierwelzijn belangrijke factoren. De overheid en de melkveesector 
hebben doelstellingen op diverse onderdelen geformuleerd, maar er bestaat geen eenduidig beeld of 
meetlat van de (gewenste) totale score.  
Bij een aantal bedrijven willen we ook laten zien wat er op bedrijfsniveau mogelijk is. Dit werkt als 
stimulans richting koplopers die daardoor waardering krijgen voor hun inzet en kan het peloton en de 
achterblijvers prikkelen om ook de stap richting verduurzaming te maken. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
In 2017 hebben we een eerste stap gezet voor de ontwikkeling van de Koeafdruk. We hebben daarbij 
de samenwerking gezocht met de Milieufederatie Noord Holland en een samenwerkingsproject rond 
dit thema opgezet. Ook in Noord Holland is er behoefte aan een meer eenduidige en 
‘communiceerbare’ maatlatten. Bovendien liggen er ook in deze provincie goede aanknopingspunten 
voor verdere samenwerking, o.a. met melkveehouders, voor het uittesten en door-ontwikkelen van de 
Koeafdruk als instrument voor verdere verduurzaming. 
Eind 2017 zijn we gestart met de inventarisatie van bestaande instrumenten en tools binnen de 
melkveehouderij. Dit zullen we begin 2018 vertalen naar een eerste opzet die we samen met sector 
zullen bespreken.  
 
Onze inzet voor de Koeafdruk was in 2017 nog beperkt en lager dan voorzien. Tegelijk laat de eerste 
inventarisatie zien dat hier terrein braak ligt en dat een heldere Koeafdruk veel kansen biedt. Binnen 
de bestaande instrumenten en de grotere diversiteit aan meetlatten raakt iedereen namelijk snel de 
weg kwijt. We zullen hier in 2018 dan ook zeker een vervolg aan geven. 
Verdere ontwikkeling en vertaling van de opzet naar praktijkexperimenten zullen wel mede afhangen 
van de co-financieringsmogelijkheden. 
 
 

Producten 
 

 Start samenwerkingsproject Koeafdruk (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur en 
Milieufederatie Drenthe) 

 Inventarisatie bestaande instrumenten omgezet in eerste opzet Koeafdruk en aanbevelingen voor 
aanpak en vervolg. 
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3.4. Op weg naar een duurzaam voedselnetwerk 
 
Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie 
biedt kansen voor de milieukwaliteit, onze gezondheid, dierwelzijn 
en de Drentse economie. Het kabinet heeft aangegeven dat het 
naar een duurzamer voedselbeleid wil, waarin volksgezondheid, 
ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. De Natuur 
en Milieufederatie Drenthe is in 2016 gestart met het in kaart 
brengen van de Drentse voedselbeweging. De partijen die zich 
bezighouden met de verduurzaming van het voedselsysteem in 
Drenthe zijn bij elkaar gebracht en samen zijn agendapunten voor 
de Drentse voedselbeweging voor de komende jaren benoemd. 
Dit hebben we grotendeels samen gedaan met de Natuur en 
Milieufederatie Groningen. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Meet & Eats  
Samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben we met een reeks bijeenkomsten (de 
Meet en Eats) het netwerk van betrokken bedrijven, organisaties, consumenten, overheden en 
onderwijsinstellingen uit de regio samen gebracht en een eerste stap gezet tot het verduurzamen van 
ons voedselsysteem. De thema’s die we daarbij aangesneden hebben zijn: seizoens- en 
streekgebonden voedsel, ondernemen met plantaardige eiwitten, voedselverspilling bij horeca en 
consumenten en voedselbossen. Hiermee hebben we een basis gelegd voor de voedselagenda voor 
Drenthe en Groningen en hebben we het netwerk samengebracht en geactiveerd.  
 
Meet & Eat over voedselbossen 
In het voorjaar van 2017 hebben we een Meet & Eat over voedselbossen georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we beginnende Drentse en Groningse initiatieven voor voedselbossen aan elkaar 
verbonden en zijn we het gesprek aangegaan over wat een voedselbos is, waar we voedselbossen 
willen en wat hiervoor nodig is. De Meet & Eat over voedselbossen werd door meer dan 100 mensen 
bezocht, waaronder vertegenwoordigers van overheden, opleidingen van Stenden en Alfacollege en 
tal van startende voedselbos-initiatieven. 
 
LinkedIn groep Voedselnetwerk NNL 
Er was grote behoefte aan ontmoeting en verdere uitwisseling. We hebben daarom het netwerk op 
digitale wijze vindbaar gemaakt via sociale media (LinkedIn en Facebook). Ook houden we de 
deelnemers aan het netwerk op de hoogte van voor hen interessante ontwikkelingen en activiteiten via 
een digitale nieuwsbrief. Daarnaast hebben we door middel van locatiebezoeken het mogelijk 
gemaakt om met elkaar live het gesprek aan te gaan en inspiratie op te doen bij anderen die actief 
bezig zijn op deze thema’s.  
 
Locatiebezoeken 
Naar aanleiding van de eerste serie Meet & Eats kwam de duidelijke wens naar voren van de 
deelnemers om elkaar vaker te ontmoeten, liefst op locaties van duurzame initiatieven of 
ondernemers. In de evaluatie van de eerste bijeenkomsten hebben we gevraagd om input en 
ontvingen we een aanbond van ruim 20 locaties om te bezoeken. We hebben hieruit een selectie 
gehaald van 4 locaties: WesterZwam in Wapserveen, Broedplaats Veldleeuwerik in Odoorn, de 
Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen en ’t Ailand in Lauwersoog. Per locatiebezoek waren er rond 
de 15 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten zijn specifieke vraagstukken behandeld. 
 
Kookpot Eiwitten 
De reeds geagendeerde issues uit de eerste ronde Meet & Eats hebben een vervolg gekregen in de 
zogenoemde kookpotten. In deze kookpotten konden specifieke thema’s verder uitgediept worden. Er 
is – naar aanleiding van de eerste ronde Meet & Eats - een inventarisatie gedaan van de mogelijk te 
bespreken issues. Tegelijk met deze verkenning begin februari, deed zich ook de kans voor om met 
de thema’s uit de kookpotten ‘zorg’ en ‘soja’, aan te sluiten bij de circulaire zorgketen. Deze keten was 
reeds gestart met een verkenning naar de mogelijkheden tot een duurzamere voedselvoorziening in 
de keukens van een aantal grote zorginstellingen.  
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Dit hebben we als kans aangegrepen en vertaald in de Kookpot eiwittenstoofpot voor de zorg. 
Hiermee konden we een verdiepingsslag maken met de eerder geagendeerde thema’s lokale keten 
en eiwittransitie. Met de kookpot Eiwittenstoofpot voor de zorg zijn we in een tweetal sessies samen 
met geïnteresseerde zorginstellingen en andere partijen gaan kijken waar er behoefte is aan nieuwe 
eiwitrijke voedselproducten, in de juiste verhouding van plantaardige en dierlijke oorsprong. Dit is 
uitgemond in een business case ‘De veldboon als Heldboon’. Alle deelnemers waren zeer positief over 
deze opzet en willen graag samen verder om invulling te geven aan deze opgave: lokaal, duurzaam 
en gezond.  
 
Kookpot Supermarkten 
Naast de thema’s lokale ketens en eiwittransitie, willen we ook een verdiepingsslag maken van het 
thema voedselverspilling. Uit de Meet & Eats horeca en consumenten zijn een reeks goede 
actiepunten naar voren gekomen. Een groep die we hierbij nog niet behandeld hebben, zijn 
supermarkten. Met de Kookpot verspilling bij supermarkten wilden we supermarkten in Drenthe en 
Groningen  inspireren om met het thema verspilling aan de slag te gaan. Dit hebben we gedaan door 
het opzetten van een bijeenkomst met o.a. goede voorbeelden uit de regio en de presentatie van de 
resultaten van het onderzoek bij Groningse supermarkten op het gebied van verspilling. De 
uitnodiging is breed verspreid naar ruim 200 Groningse en Drentse supermarkten en naar alle 
hoofdkantoren. Uiteindelijk is het aantal aanmeldingen dusdanig laag geweest, dat we de bijeenkomst 
niet hebben door laten gaan. Wel zijn er met de aangemelde deelnemers aparte gesprekken gevoerd. 
Dit waren een franchise-ondernemer van de Jumbo, een filiaalleider van de Coop, een ondernemer 
van de Albert Heijn en één initiatiefnemer van de dorpswinkel in Sauwerd. Hieruit is een lijst met 
kansrijke actiepunten geformuleerd. 
Met en op basis van de bovengenoemde activiteiten hebben we een actief levend netwerk opgebouwd 
van Drentse voedselinitiatieven, waarbinnen kennis, uitwisseling en het initiëren van nieuwe 
gezamenlijke activiteiten volop gestalte hebben gekregen. 
 
 

Producten 
 

 Meet & Eats over voedselverspilling bij horeca, voedselverspilling bij consumenten en 
voedselbossen met in totaal 90 deelnemers; 

 Meet & Eat voedselbossen met ruim 100 deelnemers en bijdragen van diverse partners; 

 Vier locatiebezoeken bij WesterZwam, Broedplaats Veldleeuwerik, de Tuinen van Weldadigheid 
en ’t Ailand met 50 deelnemers; 

 Een Kookpot eiwitten en lokale ketens met 20 deelnemers; 

 Een verkenning voor de Kookpot supermarkten; 

 Eigen netwerk gevormd rondom voedselinitiatieven Noord-Nederland (particulieren, ondernemers, 
betrokken ambtenaren);  

 Eigen Netwerk Consortium Eiwit anders gevormd (20 deelnemers); 

 Een LinkedIn-groep Voedselnetwerk Noord-Nederland met ruim 100 deelnemers; 

 Een besloten Facebook groep voor ervarings- en kennisuitwisseling tussen voedselbosinitiatieven 
met 30 deelnemers; 

 Regelmatige nieuwsvoorziening per e-mail voor het voedselnetwerk Noord-Nederland naar ruim 
430 adressen;  

 Deelname aan 5 regionale en landelijke netwerken (DAFW, Regionomie ZW-Drenthe, Jong Leren 
Eten, Onderwijs). 
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3.5. Drentse Voedselbossen 
 
De Natuur en Milieufederaties hebben gemerkt dat in alle 
provincies het enthousiasme voor voedselbossen toeneemt en 
dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. Deze 
initiatieven stokken echter vaak door een gebrek aan kennis en 
het ontbreken van startkapitaal voor de opstartfase. Met het 
project Drentse voedselbossen willen we beginnende Drentse 
initiatieven voor voedselbossen, verbinden en ondersteunen.  
Op deze wijze willen we bereiken dat in de komende jaren 
meerdere voedselbossen op grotere schaal worden omarmd en 
aangelegd. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en 
klimaatbestendig en daarmee een nieuwe (te ontwikkelen) vorm 
van duurzame voedselproductie. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde 
plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten.  
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Facebookgroep Voedselbosinitiatieven 
Naar aanleiding van de Meet & Eat voedselbossen zijn we gestart met een besloten Facebookgroep, 
waar voedselbosinitiatieven elkaar kunnen vinden en kennis en ervaring kunnen delen. Deze groep 
kent ruim 30 initiatieven. Via deze groep wordt informatie uitgewisseld en worden hulpvragen gesteld. 
Via deze weg is ook in kaart gebracht welke bestaande initiatieven er op dit moment zijn. 
 
Food Forest Borger 
Als Drentse voorbeeld case kan de aanleg van een zogenaamd ‘Food Forest’ in de omgeving van 
Borger dienen. In 2017 hebben we hier samen met diverse partijen de eerste stappen toe gezet. 
(Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Stenden en Alfacollege, het 
Hunebedcentrum, Drents Landschap, Geopark de Hondsrug en de gemeente Borger-Odoorn). Als 
eerste doel willen we een duurzaam voedselbos in de gemeente Borger Odoorn realiseren, samen 
met een aantal projectpartners, vrijwilligers en bewoners. We willen laten zien en ervaren dat een 
voedselbos de biodiversiteit versterkt en tegelijkertijd voedsel levert. Maar een net zo belangrijk doel is 
dat we samen leren, ontdekken en laten ervaren hoe men in het verleden voedsel verzamelde. Op 
deze wijze komt de bewustwording rondom voedsel beter naar voren en werken we tegelijkertijd aan 
een economisch, maar zeker ook een maatschappelijk verdienmodel. Samen met betrokken partijen 
hebben we gewerkt aan een projectplan dat is ingediend bij Prins Bernard Cultuurfonds (en is 
gehonoreerd). De verdere aanvraag ligt nu bij de provincie Drenthe. Naast samenwerkingspartner, zal 
de Natuur en Milieufederatie Drenthe de trekker zijn van het opzetten van een educatie- en 
experimenteerruimte in Borger voor voedselbossen. 
 
Met deze activiteiten hebben we – mede als vervolg op de meet and eat-  een Drentse netwerk rond 
voedselbossen gevormd met ongeveer 39 deelnemers. 
 
 

Producten 
 

 Een besloten Facebookgroep voor voedselbos-initiatieven, waar kennis en ervaring worden 
uitgewisseld;  

 Een eerste inventarisatie van bestaande voedselbos-initiatieven; 

 Een concreet plan van aanpak voor een Food Forest Drenthe in de omgeving van Borger; 

 De randvoorwaarden waar voedselbossen gecreëerd kunnen worden zijn in kaart gebracht; 

 Actiepunten voor de werkagenda voedselbossen. 
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4. Circulair Drenthe  
 
 

4.1. Kernactiviteiten 
 
Met onze kernactiviteiten in het kader van het ‘stimuleren en verduurzamen van bedrijven, en 
belangenbehartiging’ werken we aan een duurzame economische ontwikkeling, in de brede zin van 
het woord. De Natuur en Milieufederatie Drenthe adviseert van oudsher overheden en bedrijven op 
het gebied van milieubeleid en stimuleert vermindering van milieubelasting en duurzame productie.  
In de komende jaren leggen we daarbij een accent op het verbinden van economie en ecologie.  
In en met de bestaande netwerken op dit gebied zullen we activiteiten ontplooien en samenwerkings-
projecten mee helpen ontwikkelen, gericht op circulaire economie en maatschappij.  
Daarnaast houden we binnen de kernactiviteiten de vinger aan de pols bij actuele economische 
ontwikkelingen in de regio en de impact daarvan op duurzaamheid. De Natuur en Milieufederatie 
Drenthe vervult hierin een signaalfunctie en opiniërende rol, zodat fundamentele discussies gevoerd 
kunnen worden over zaken die verduurzaming en/of de circulaire economie in de weg staan. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
 
Stimuleren en verduurzamen van bedrijven, en belangenbehartiging 
 
Duurzaam Drenthe Event 
De provincie Drenthe organiseert samen met een groot aantal partners jaarlijks het Duurzaam Drenthe 
event. Onderdelen daarvan zijn o.a. de verkiezingen van duurzame bedrijfsinitiatieven en een 
jaarlijkse markt c.q. symposium. De Natuur en Milieufederatie Drenth is samenwerkingspartner van dit 
event en neemt deel in de jurering van de inzendingen. Het event heeft een goede opkomst en 
deelname. Samen met de partners zouden we verdere spin off graag vergroten. 
 
Economielezing  
Zowel in voorjaar als najaar heeft de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe met de provincie en andere partners 
een brede groep bedrijven laten kennismaken met 
verduurzaming en circulaire ontwikkeling. Tijdens de 
Economielezing & Netwerkbijeenkomst ‘Winst door Circulair 
Ondernemen’ kregen de goede voorbeelden uit de regio het 
podium. Dit werd gecombineerd met landelijk bekende 
keynote speakers en er werden ervaringen uitgewisseld. 
 
Koploperproject 
Het stimuleren van verduurzaming bij bedrijven doen wij ook door als adviseur op te treden in het 
Koploperproject Drenthe. Dit maakt deel uit van het overkoepelende samenwerkingsproject binnen de 
MVO Alliantie Noord Nederland ‘Koplopers in Duurzaam 
Ondernemerschap’. Jaap de Vries (Dzyzzion) is de ontwikkelaar 
van deze Koploperproject-methode en de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe neemt een deel van de 
bedrijvenbegeleiding in dit ‘verduurzamingstraject’ voor haar 
rekening. De eerste groep bedrijven volgt sinds november 2017 
het traject, en een volgende groep zal in februari 2018 starten. 
Hoewel de werving van deelnemers in eerste instantie moeizaam 
leek, is uiteindelijk een 12-tal enthousiast gestart. Deze 
deelnemers zullen ongeveer 9 maanden lang dit traject volgen. 
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TT convenant 
De Natuur en Milieufederatie is partner en mede drager van het convenant TT-circuit en omgeving. Dit 
convenant is gericht op verminderen van de geluidsoverlast en het verbeteren van de omgevings-
kwaliteiten rond Assen Zuid. Het convenant wordt getrokken door de gemeente Assen. In 2016 is 
geconstateerd dat dit trekkershap veel te wensen over laat. Voor 2017 is beterschap beloofd. De 
gemeente heeft daartoe o.a. een onafhankelijk bruggenbouwer aangesteld die de stand van het 
convenant met de partijen heeft doorgelicht die moeten leiden tot verbeterstappen voor het vervolg. 
Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met de diverse betrokkenen en aanbevelingen gedaan. Deze 
zullen in 2018 hun beslag moeten krijgen. Eind dit jaar zijn ook de resultaten van een 1 meting 
gepresenteerd, die laten zien dat per saldo de geluidssituatie niet is verbeterd. Voldoende reden tot 
meer actie dus.  
Naast het lopende traject is de gemeente Assen ook een gebiedsproces voor de zo genaamde 
Toeristisch Recreatieve zone in dit gebied gestart. Wij hebben deelgenomen aan ateliers en gepleit 
voor versterkingen van verbinding van het Witterdiep met het stroomdal Drentse Aa. De verwachting is 
dat dit pleidooi wordt overgenomen in het ruimtelijke beleid voor dit gebied 
 
 
Netwerk en projectontwikkeling 
 
Op het gebied van circulair ondernemen zijn wij een gewaardeerde gesprekspartner voor het Drentse 
bedrijfsleven en overheden, met een relevant netwerk, en dragen wij bij aan oplossingen in 
belangrijke, complexe ontwikkelingen. We nemen actief deel in en ontwikkelen zélf belangrijke 
Drentse netwerken op het raakvlak van milieu, energie en circulaire economie. Daarnaast participeren 
we in overleg en geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan overheden en bedrijfsleven. Dit 
gebeurt voornamelijk op regionale schaal, maar soms ook in landelijke gremia. 
De belangrijkste netwerken waarin wij in 2017 hebben geparticipeerd zijn de volgende: 
 
MVO-alliantie 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is actief in de MVO-Alliantie Noord Nederland. Vanuit deze 
hoedanigheid zijn gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd waarbij de kansen voor circulair 
ondernemen centraal stonden, maar waarbij ook nadrukkelijk aandacht is gegeven aan de huidige 
belemmeringen.  
 
Overleg Infrastructuur en Milieu 
Via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu zijn wij betrokken geweest bij de expeditie  
(transitieagenda) Circulaire Economie. In dit landelijke overleg, dat tot doel heeft maatschappelijke 
participatie in overheidsbeleid te bevorderen, hebben wij in verschillende sessies onze visie 
meegegeven aan het ministerie. Dit heeft onder andere geleid tot verschillende adviesrapportages en 
een brief aan de formateur over de ‘transities in de fysieke leefomgeving’ (mei 2017). 
 
Landelijk Netwerk natuur- en milieufederaties  
De provinciale natuur- en milieufederaties ontwikkelen individueel verschillende activiteiten ter 
stimulering van duurzaamheid. Afgelopen jaar is gebleken dat steeds meer collega-federaties zich ook 
expliciet met het stimuleren van de circulaire economie gaan bezig houden. Hierover vond uitwisseling 
plaats en er is een aanzet gedaan om in de toekomst ook gezamenlijk projecten te ontwikkelen en/of 
elkaars succes-projecten regionaal te ‘dupliceren’.  
 
Circulair Fryslân  
Hoewel aan de zijlijn, maken we deel uit van het netwerk van Circulair Fryslan. We hebben dit 
gremium vooral gebruikt ter verrijking van ons eigen netwerk, maar ook om inhoudelijk kennis op te 
doen en van hun ervaringen te leren. Ook hebben wij afgelopen jaar deelgenomen aan het Noordelijk 
Congres Circulaire Economie, waar het noordelijke netwerk goed vertegenwoordigd verscheen en ook 
de inhoud divers en goed geborgd was. 
 
Los van het bovenstaande participeren wij met enige regelmaat in de netwerken zoals dat van 
Greendrinks Zuid-Oost Drenthe en AssenvoorAssen. 
 
Via deelname aan de Bedrijven Contact Dagen Drenthe wilden we ondernemers adviseren op het 
gebied van verduurzaming en ook werven voor de verschillende projecten. Hiervoor was passende 
ruimte op het Energieneutraal- en Duurzaam Bouwen Plein. De belangstelling hiervoor viel tegen. 
 

Producten 
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 Voorbereiden en bijdragen aan Economielezing en Netwerkbijeenkomst ‘Winst door circulair 
ondernemen’ (in coproductie); 

 Jurering en bijdragen in het Duurzaam Drenthe Event;  

 Presentaties over circulaire ketensamenwerking tijdens bijeenkomsten van de MVO-Alliantie; 

 Presentatie Bedrijven Contact Dagen Drenthe; 

 Bijdragen Koploperproject (coproductie) 
o Werving- en startbijeenkomsten 
o Individuele bedrijvenscans 
o Duurzaamheidsprofielen en maatwerk advies 
o Handvatten voor MVO management  
o Meten en sturing geven via de Duurzaamheidsagenda en Milieubarometer; 

 Inbreng/samenwerking convenant TT omgeving; 

 Adviesrapportage en brief aan de formateur door middel van het Overleg Infrastructuur en Milieu; 

 Bijdragen aan bijeenkomsten MVO alliantie, landelijk netwerk circulair van de Natuur en 
Milieufederaties, Ciculair Fryslân, Green drinks, AssenvoorAssen. 
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4.2. Gangmakers op collegetour 
 
Drenthe heeft belang bij een toekomstbestendige duurzame economie, waarvoor kennis en innovatie 
op het gebied van circulariteit en duurzaamheid nodig zijn.  
Onze ambitie is om samen met een aantal Gangmakers, Drentse koplopers, inspiratoren, de huidige 
innoverende beweging in Drenthe mee te nemen in een duurzame circulaire ontwikkeling met 
aandacht voor mens én milieu. Het gaat hierbij om kennisdeling door ervaringsdeskundigen aan 
gretige ondernemers. 
 
 

Activiteiten en resultaten  
 
De bovenstaande ambities hebben we binnen het project gangmakers on tour vertaald in een tweetal 
hoofdactiviteiten: 
NICE – Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 

Nice is eind 2016 mede door ons opgericht en sinds mei 2017 met een kwartiermaker voor circulaire 
economie actief in de regio. Meer dan 30 studenten hebben 
sindsdien in verschillende projecten samengewerkt aan 
praktische oplossingen op het gebied van circulair bouwen en 
renoveren, wijk-participatie in een circulaire maatschappij en 
inzicht in grondstofstromen voor circulair facilitair management. 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is als mede-
initiatiefnemer hierin een betrokken partner en heeft zitting 
(adviserende rol) in de stuurgroep. Daarnaast hebben wij 
verschillende (studenten-)projectteams voorzien van inhoudelijk 
advies en meegenomen in ons netwerk. 

Studententeam NICE 

 
Gangmakers on tour 
Dit jaar hebben we ook het startschot gegeven voor de gangmakers on tour. De tour draait om het 
portretteren van de goede voorbeelden op circulair gebied in onze regio: de Gangmakers. We doen 
dat sectorgewijs, op verschillende plekken in de regio en proberen van ‘concept en ideaal’ naar 
praktijk te komen. Het doel van de Gangmakerssessies is veelzijdig; we laten aan een breder publiek 
praktijkvoorbeelden zien van circulair ondernemen en geven zowel ondernemers als studenten 
hiermee handvatten om zelf ook circulair te gaan ondernemen. 
 
In 2017 heeft de Tour een eerste stop gemaakt in Assen. Deze 
Gangmakerssessie had als thema Baanbrekend Bouwen en was 
gericht op circulaire ontwikkeling in de bouwsector. Alex van Oost, 
Rolf Koops en Martin Smit waren de Gangmakers. De presentaties 
waren kort en krachtig en het gesprek met de Gangmakers werd 
geanimeerd gevolgd én gestuurd door het aanwezige publiek. In 
2017 hebben we ook de voorbereidingen getroffen voor 
vervolgsessies. Rond en op basis van deze sessies willen we de 
bekendheid van en interesse voor circulaire economie verder 
vergroten en mede de basis leggen voor concrete initiatieven. 
 
 

Producten 
 

 Bijdragen Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie – advies, verdieping & bestendiging;  

 Gangmakerssessie Baanbrekend Bouwen, met 3 gangmakers en 40 deelnemers; 

 Communicatiemateriaal (Tourposter etc) voor gehele serie; 

 Verslag “Slopen is Oogsten”; 

 Doorgeef-Diepte Interview Gangmaker (Alex van Oost, NICE) in tekstvorm. 
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4.3. Circulaire Ketens 
 
In de samenwerking binnen de MVO Alliantie Noord Nederland, is het project ‘Koplopers in duurzaam 
ondernemerschap’ (KDO) ontwikkeld. Daarmee worden op 3 sporen ondernemers bediend en 
begeleid bij verduurzaming en de ontwikkeling naar circulair ondernemen. De drie onderdelen zijn: 
- Een Koploperproject 
- De Masterclasses / Conferentie 
- De Circulaire Ketensamenwerking. 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet zich in op 2 onderdelen hiervan. In het Koploperproject, 
getrokken door Dzyzzion, begeleiden wij bedrijven bij hands-on verduurzaming (zie paragraaf 4.1 ). 
Daarnaast zijn wij zelf trekker van het onderdeel ‘Circulaire ketensamenwerking’. Doel hiervan is het 
gezamenlijk ontdekken hoe je circulair kunt werken, hoe je de reststromen (afval) uit jouw processen 
weer ergens anders als grondstof in kunt zetten, en hoe je interessante nieuwe verdienmodellen kunt 
ontwikkelen die gebaseerd zijn op ‘gebruik in plaats van bezit’. 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
In 2017 hebben wij de eerste ketensamenwerking ingezet, met de zorgsector als centrale actor en 
haar leveranciers en afnemers in de keten daaromheen. De zorg is namelijk de grootste werkgever in 
de provincie en heeft een grote ecologische voetafdruk. Door beter in te spelen op de circulaire 
economie maken we deze sector meer toekomstbestendig en minder ‘grondstof consumerend’. De 
Natuur en Milieufederatie Drenthe is hierbinnen de organiserende, coördinerende en sturende partij, 
en Interzorg is vanaf het begin een geïnteresseerde en betrokken partner geweest. In de 
verkenningsfase is gezamenlijk met ketenpartners overwogen of thema’s als vastgoed, eten & 
drinken, afval & disposables, logistiek & transport, energie, domotica & e-health geschikt waren voor 
verdere samenwerking. Het bleek dat zorgpartijen, leveranciers en afnemers zich het liefst zouden 
concentreren op circulaire ontwikkelingen met betrekking tot ‘Eten & Drinken’ en ‘Afval & Disposables’. 
Uiteindelijk bleef deelname van zorgpartijen aan een verder traject op ‘Afval & Disposables’ uit, 
hoewel andere partijen zich hier wel op hadden willen inzetten. 
 
Met betrekking tot het thema ‘Eten & Drinken’ is wel verder samengewerkt. Uit de door ons 
georganiseerde Meets & Eats (zie paragraaf 3.4, Voedzaam Drenthe) bleek grote interesse voor 
samenwerking om een lokaal geteelde, plantaardige eiwitvervanger te vinden. Met zorgpartijen, 
ketenpartners, en ook voedingsdeskundigen werd de Veldboon als Heldboon geïdentificeerd. De 
Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft daarbij de kansen in beeld gebracht om deze keten circulair in 
te richten. Enkele deelnemers waren erin geïnteresseerd om actief, in een circulair ketentraject, door 
te pakken. Helaas bleken dit onvoldoende partijen te zijn om de keten goed te kunnen 
vertegenwoordigen en was er daarnaast slechts beperkte bereidheid om een eigen financiële bijdrage 
te leveren in ruil voor de te leveren trajectbegeleiding.  
Geconcludeerd worden dat de aanzienlijke inspanningen om, met name, zorginstellingen in het 
voorgestelde traject mee te krijgen, nog niet tot vervolgacties heeft geleid. We gaan begin 2018 na of 
we de duurzame potentie van de veldboon op een andere manier kunnen invullen.  
Naast de zorgketen hebben we ons ook georiënteerd op mogelijke keteninitiatieven op een aantal 
andere terreinen en branches, o.a. in relatie tot de horeca en vrijetijdseconomie en de 
textielrecyclingsbranche. In 2018 zullen dan ook, naast de zorgketen, nog andere ketens worden 
opgepakt. 
 
Activiteiten door en met partners MVO alliantie 
In 2017 heeft de Rabobank diverse masterclasses georganiseerd voor ondernemers. Tijdens deze 
bijeenkomsten werd ‘futureproof ondernemen’ vanuit allerlei perspectieven besproken. De stichting 
Assen voor Assen heeft voor ditzelfde onderwerp aandacht gevraagd tijdens de lokale 
kwartaalbijeenkomsten – de meet&greets van het MVO platform Assen. Elke bijeenkomst werd door 
een 40-tal deelnemers bezocht. Het thema ‘energie’ heeft veel aandacht gekregen en ondernemers 
geïnspireerd om concrete stappen te zetten in de energietransitie. Op  15 juni hebben stichting 
AssenvoorAssen en Rabobank de werkconferentie voor future-proof ondernemen en werken 
“Duurzaamheid duur het langst!” georganiseerd voor 130 deelnemers, in De Nieuwe Kolk. 
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Met zowel de masterclasses, de Meets&Greets en de conferentie zijn vele ondernemers en andere 
organisaties in de regio bereikt. Aan hen werd kennis, expertise en netwerk geboden zodat zij houvast 
hebben in hun beweging meer duurzaam en circulair te ondernemen. De conferentie, Meets&Greets 
en masterclasses spelen ook een belangrijke rol in het werven van deelnemers voor en het verbinden 
van de koploper- en ketentrajecten van het KDO project. 
 
 
Producten 
 

 3 Verkenningsbijeenkomsten; waarvan 1x breed, en 2x met specifiek thema (Afval & Disposables, 
Eten & drinken) 

o Presentaties & tafelsessies bij Meet & Greet van Interzorg en AssenvoorAssen (60 
deelnemers) 

o Sessie Afval & Disposables > Incontinentiematerialen (8 deelnemers) 
o Sessie Plantaardige eiwitten > Veldboon sessie (13 deelnemers); 

 Presentaties “circulaire ketens” in  2 Eiwit Kookpotten; 

 Individuele ketengesprekken (13 zorgpartijen) (15-20 andere mogelijke ketenpartners); 

 Oriënterende gesprekken ‘nieuwe keten-onderwerpen’ (5-10). 

 Bijdragen aan masterclasses en werk-conferentie futureproof ondernemen (4 en 130 deelnemers) 
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5. Mooi Drenthe 
 
 

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

 
Activiteiten en resultaten 
 
Advisering ruimtelijke kwaliteit en belangenbehartiging 
 
Samen met de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en lokale natuur- en milieugroepen 
zorgen wij ervoor dat de kernkwaliteiten van Drenthe een goede ruimtelijke bescherming krijgen. 
Deels doen wij dat via de formele weg door middel van reacties, zienswijzen en bezwaren op 
(ontwerp)-plannen, maar in toenemende mate ook door middel van (het organiseren van) deskundige 
participatie in een vroeg stadium van ruimtelijke plan- en visievorming. 
 
Revisie Omgevingsvisie 
Aan het proces dat leidt tot de revisie van de omgevingsvisie Drenthe hebben we in 2017 op 
verschillende manieren onze bijdrage geleverd. Al in een vroeg stadium brachten we een notitie in die 
was geïnspireerd door het advies ‘Verbindend landschap’ van de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli). Deze notitie was vervolgens ook een belangrijke leidraad voor onze bijdragen aan 
verschillende bijeenkomsten die werden georganiseerd onder de noemer ‘De revisie op Reis’. 
Daarnaast heeft de notitie en onze vervolginbreng de aanzet gegeven tot het organiseren van een 
informatieve bijeenkomst voor Statenleden rondom het onderwerp ‘Verbindend Landschap’. In 
samenwerking met de provinciale projectgroep zetten we het programma op en samen met 
adviesbureau ROM3D organiseerden we één van de workshops over het thema   
Energielandschappen. Tot slot leverden we onze inbreng door een reactie op conceptteksten. Het 
resultaat van onze bijdragen bleek bij het uitbrengen van de Ontwerp-revisie Omgevingsvisie begin 
2018. Het uitgangspunt om het Drentse landschap in al zijn verscheidenheid niet alleen als 
kernkwaliteit maar juist als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen te nemen is vertaald naar een 
afwegingsmodel voor de belangrijkste strategische opgaven, waaronder de energietransitie. De 
gereviseerde Omgevingsvisie Drenthe zal naar verwachting in september 2018 worden vastgesteld. 
 
Pilot veenoxidatie Valthermond 
Verdergaande oxidatie van veengronden leidt tot bodemdaling, CO2 uitstoot en schade aan natuur, 
wegen en huizen. Ook voor de landbouw zelf - die met zijn ontwateringseisen de belangrijkste motor is 
onder veenoxidatie - wordt veenoxidatie een steeds groter probleem. Dalende percelen worden natter 
en het waterschap heeft steeds meer moeite om de gewenste peilen te handhaven. 
 
Vanuit deze achtergronden heeft het waterschap Hunze en Aa’s voor zijn werkgebied de veenoxidatie 
problemen in beeld gebracht en zijn twee gebieden; Hongerige Wolf (Groningen) en Valthermond 
(Drenthe) als pilotgebied bestempeld. Binnen deze gebieden wil het waterschap met diverse 
organisaties werken aan meer integrale oplossingen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe verzorgt –
samen met Het Drentse Landschap de natuur-, milieu- en landschapsinbreng binnen deze pilots. 
Als eerste stap is dit jaar samen met het waterschap een projectorganisatie, bestuursopdracht en 
projectaanpak opgesteld. Hiervoor zijn gezamenlijk een aantal ambtelijke en bestuurlijke werksessies 
georganiseerd, wat heeft geleid tot vaststelling en start van een gezamenlijke opgesteld 
gebiedsproces. In het najaar zijn vervolgens werkateliers voorbereid voor respectievelijk de landbouw, 
wonen/recreatie en natuur landschap. De Natuur en Milieufederatie Drenthe verzorgt samen met het 
Drents Landschap het atelier Natuur en landschap, waarbij we ook de klimaat- en energieopgave een 
plek geven. Verder zijn we actief deelnemer in de kerngroep en stuurgroep. De verwachting en inzet is 
dat de opbrengsten van de gebiedsateliers begin 2018 worden samengevoegd tot een aantal 
mogelijke gebiedsscenario’s die eind 2018 zullen leiden tot een gebiedsplan/programma. 
Aanpassingen in het waterbeheer zullen wat ons betreft dan moeten leiden tot winst en verbeteringen 
voor alle functies.  
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Ruimtelijke plannen  
In 2017 zijn door ons in totaal 20 ruimtelijke plannen en vergunningen beoordeeld waar mogelijk 
natuur- en landschapswaarden in het geding waren. In 14 gevallen heeft dit geleid tot een schriftelijke 
reactie in de vorm van een zienswijze, bezwaar 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: 
In het voorjaar vroeg de gemeente Midden-Drenthe ons in het kader van het overleg om een reactie 
op het voorontwerpbestemmingsplan Lievingerveld. Het plan bood ruimte voor de bouw van een 
nieuw woongebied van 150 woningen in het beekdal van de Beilerstroom. Wij hebben samen met Het 
Drentse Landschap en Natuurmonumenten een bezwaar ingediend. Hoofdpunt van ons bezwaar was 
dat het ongewenst is om woningen in een beekdal te bouwen, omdat ruimte voor water daar het 
uitgangspunt zou moeten zijn. Ook hebben wij onder meer vragen gesteld bij de keuze voor een 
globale eindbestemming, waarbij de gemeente de ontwikkeling van Lievingerveld grotendeels overlaat 
aan toekomstige bewoners, juist in dit kwetsbare gebied. We hebben onze bezwaren vervolgens 
toegelicht in een gesprek met de gemeente. Mede door onze reactie heeft de gemeente het plan 
vervolgens op verschillende punten aangepast en ervoor gekozen een tweede 
voorontwerpbestemmingsplan aan ons en aan de provincie en het waterschap voor te leggen. In een 
tweede gesprek heeft de gemeente de wijzigingen toegelicht. Zo heeft de gemeente woningbouw nu 
mogelijk gemaakt via de vaststelling van uitwerkingsplannen, waarbij een aantal regels gelden. 
Hiermee borgt de gemeente onder meer dat kavels zoveel mogelijk aansluitend worden gerealiseerd.  
Maar omdat er onvoldoende tegemoet was gekomen aan het hoofdpunt van ons bezwaar, de 
locatiekeuze in relatie tot de wateropgave, hebben we samen met Het Drentse Landschap en 
Natuurmonumenten ook op het tweede voorontwerp gereageerd. Deze reactie heeft verder niet meer 
tot aanpassing van het bestemmingsplan geleid; vandaar dat we eind december onze bezwaren 
hebben herhaald in een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente heeft in de 
planning om dit bestemmingsplan in februari 2018 vast te stellen. 
 
Samen met Het Drentse Landschap hebben wij onze zienswijze gegeven op het ontwerp-
bestemmingsplan Orvelterveld 2A en 3 in Orvelte. Het ontwerpplan bood ruimte voor de bouw van een 
nieuwe stal voor 20.000 scharrelkippen aan de overzijde van de weg Orvelterveld. Wij hebben 
bezwaar tegen dit bestemmingsplan gemaakt, omdat het gemengde bedrijf pal tegen het natuurgebied 
Orvelterzand aanligt en binnen de 250 meter-zone van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) valt. 
Bij de bespreking van het bestemmingsplan in de raadscommissie van de gemeente Midden-Drenthe 
hebben we onze bezwaren toegelicht. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld, maar onze 
bezwaren hebben er wel toe geleid dat de ondernemer biologische kippen in plaats van 
scharrelkippen is gaan houden. Binnen de Wav-zone is dat wel toegestaan. 
 
Via de pers en een aantal omwonenden vernamen wij in februari dat MSV Motordrenthe de 
openingstijden van motorcrossterrein Westerbork wilde verruimen. Ook wilde de motorclub meer 
evenementen organiseren. De gemeente zou bereid zijn hieraan medewerking te verlenen. Samen 
met Het Drentse Landschap hebben wij vervolgens de gemeente per brief laten weten dat de 
realisatie van het terrein in het verleden gebaseerd is op een compromis t.a.v. de openingstijden; door 
een afbakening van de tijden is geprobeerd ook enigszins recht te doen aan al degenen die 
allesbehalve gelukkig waren met de geluidsbelasting. Dit gold ook voor de geluidsbelasting op 
natuurgebieden in de omgeving. Wij hebben aangegeven dat we er daarom vanuit gingen dat de 
gemeente recht zou blijven doen aan de tegengestelde belangen door deze zorgvuldig gemaakte 
afspraken te handhaven en het verzoek om een verruiming van de openingstijden afwijst. Ook veel 
omwonenden maakten hun bezwaren en zorgen bij de gemeente kenbaar. Het resultaat was dat de 
gemeente in juli een informatieavond organiseerde waar de motorclub zijn plannen kon toelichten en 
de mening van de omgeving werd gepeild. Wij hebben tijdens de informatieavond onze inbreng 
geleverd. Tijdens de avond bleken er zoveel bezwaren vanuit de omgeving dat de motorclub zijn 
plannen heeft ingetrokken. 
Samen met het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Groningen 
hebben we onze zienswijze gegeven op het voornemen tot aanvraag en de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) t.b.v. de milieueffectrapportage (m.e.r.) Luchthavenbesluit Groningen Airport 
Eelde. Wij hebben het ministerie verzocht de voorgenomen groei- en uitbreidingsambities van 
Groningen Airport Eelde (GAE) kritisch en zorgvuldig te beoordelen, daarbij uit te gaan van 
realistische prognoses en mede rekening te houden met de (toekomstige) doorwerking van het 
klimaatbeleid.  
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Wij hebben onder meer gevraagd de effecten op nabij gelegen stiltegebieden en Natura 2000-
gebieden te betrekken en daarop volgend de milieu- en ruimtelijke randvoorwaarden een volwaardige 
plek te geven in de afweging en besluitvorming over het luchthavenbesluit. Tenslotte hebben wij 
voorgesteld om het testcentrum voor drones en de lessen met jetvliegtuigen als separate aanvraag te 
beschouwen en hiervoor een locatie-m.e.r. op te stellen. In haar advies over de reikwijdte en het 
detailniveau van de milieueffectrapportage heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage 
onderdelen van onze zienswijze overgenomen.  
In de Nota van Antwoord op de ingekomen zienswijzen van januari 2018 adviseert het ministerie mede 
op basis van onze reactie onder meer om de milieueffecten ook te vergelijken met het huidige gebruik 
en de nut en noodzaak van elke deelactiviteit afzonderlijk te onderzoeken. 
 
 
Netwerk en projectontwikkeling Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Met ons netwerk Ruimtelijke Kwaliteit vormen we de verbindende schakel tussen beleid en bewoners 
die zich inzetten voor bescherming, herstel en ontwikkeling van Mooi Drenthe.  
Met de ruim 200 deelnemers wisselen we informatie uit over actuele en relevante plannen waar 
natuur- en landschapswaarden in het geding zijn en/of waar bewonersinbreng in een vroeg stadium 
van belang is. In 2017 hebben we onze netwerken in de gemeenten Assen, De Wolden en 
Hoogeveen opgeroepen deel te nemen aan bijeenkomsten die werden georganiseerd in het kader van 
de opstart van nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisies. Daarnaast hebben we de netwerken in 
Emmen (geurbeleid) en Midden Drenthe (Lievingerveld) geïnformeerd over onze inhoudelijke inbreng. 
Het resultaat van deze werkwijze is beperkt. Omdat het belang van vroegtijdige bewonersinbreng bij 
ruimtelijke plannen, visies en beleid met de komst van de nieuwe Omgevingswet alleen maar 
toeneemt bezinnen we ons op een nieuwe werkwijze. 
 
In het kader van het project Wij maken het mooier is samen met Libau en het Steunpunt Erfgoed 
Drenthe gebouwd aan een netwerk van deskundigen op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit. Dit jaar 
hebben we de contacten binnen dit netwerk ingezet voor de organisatie van de startbijeenkomst van 
het kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa. Omdat het Steunpunt Erfgoed in 2017 tijdelijk op een 
laag pitje was gezet hebben we de samenwerking rondom Wij maken het Mooier samen met Libau 
ingevuld. Hierdoor kon aan het project Oosterduinen Mooier een goede invulling worden gegeven. 
Eind 2017 is de samenwerking geëvalueerd en vertaald naar advies voor een vervolg. 
 
 

Producten 
 

 Zienswijze ontwerp structuurvisie Kloosterveen; 

 Advies over inrichting Toeristische Recreatieve Zone Assen; 

 Reactie op voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Borger-Odoorn; 

 Zienswijze beleidskader zonne-akkers Borger-Odoorn; 

 Handhavingsverzoek Noorderdiep 101 Nieuw Buinen; 

 Vooroverlegreactie conceptbestemmingsplan "Buitengebied, actualisatieplan 2016" Hoogeveen; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme 
Hoogeveen; 

 Reacties op eerste en tweede voorontwerpbestemmingsplan Lievingerveld en zienswijze op 
ontwerp bestemmingsplan; 

 Brief over uitbreidingsplannen motorcrossterrein Westerbork en inbreng op informatieavond 

 Zienswijze en inspreekreactie Orvelterveld 2a en 3; 

 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Van Helomaweg 39 (Combat Havelte); 

 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) t.b.v. de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde; 

 Zienswijze De Natuur en Milieufederaties internetconsultatie ontwerp-aansluitroutes Lelystad 
Airport; 

 Reactie natuur- en milieuorganisaties internetconsultatie voorstel Interimwet veedichte gebieden; 

 Inbreng bij bijeenkomsten t.b.v. revisie Omgevingsvisie en reactie op conceptteksten; 

 Bijeenkomst voor Statenleden rondom het onderwerp ‘Verbindend Landschap’; 

 Deelname aan en inbreng in stuurgroep en kernteam pilot veenoxidatie Valtermond; 

 Vastgestelde bestuursopdracht en projectplan pilot Veenoxidatie Valthermond en voorbereiding 
werkatelier natuur en landschap en zonne-ontwerp; 

 Deelname/overleg projectgroep natuurlijke recreatie; 
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 Deelname werkgroep Harry de Vroome en deelname aan Kerstlezing. 

 Informatieverstrekking aan bewonersnetwerken Ruimtelijke Kwaliteit in De Wolden, Hoogeveen en 
Assen over inhoud en belang gemeentelijke Omgevingsvisie; 

 Gerichte uitnodiging aan leden deskundigennetwerk ‘Wij maken het Mooier’ voor deelname aan 
startbijeenkomst Kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa; 

 Evaluatie netwerk Wij maken het Mooier met advies over vervolginvulling. 
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5.2. Drents Goud 
 
Kleinschalige elementen in het Drentse landschap, zoals houtwallen, singels, esbosjes en poelen zijn 
van grote betekenis voor Drenthe. Het is Drents Goud. In 2016 hebben we samen met acht andere 
Drentse natuur- en landschapsorganisaties de krachten gebundeld en zijn we het 
samenwerkingsinitiatief Drents Goud gestart. Met dit initiatief willen we de waarden van kleine 
landschapselementen voor de ruimtelijke kwaliteit, vrije tijdseconomie en leefomgeving van Drenthe 
weer onder de aandacht brengen. Samen met onder meer provincie en gemeenten willen we werken 
aan behoud en versterking van het Drents Goud. 
Eind 2016 hebben we een symposium georganiseerd om de problematiek en mogelijke oplossingen 
breed voor het voetlicht te brengen. Daarnaast is een website ontwikkeld waar de verschillende 
activiteiten en producten die voortkomen uit de samenwerking worden samengebracht. In 2017 
hebben we een vervolg gegeven aan de samenwerking. 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Mede op basis van de resultaten van het symposium hebben we met input van de samenwerkings-
partners dit jaar een plan van aanpak Drents Goud uitgewerkt. Hoofddoel van het plan van aanpak is 
behoud, herstel en versterking van het Drents Goud. In het plan van aanpak zijn 4 sporen 
onderscheiden: 

 Spoor 1 Versterken en verbreden draagvlak 

 Spoor 2 Beleid, regelgeving en handhaving 

 Spoor 3 Beheer Drents Goud 

 Spoor 4 Herstel en versterking Drents Goud. 
 

Per spoor zijn voorstellen voor activiteiten geformuleerd die uiteindelijk kunnen leiden tot concrete 
activiteiten in een provinciaal samenwerkingsprogramma. 
Vervolgens hebben we uitvoering gegeven aan enkele onderdelen van het plan van aanpak. We 
hebben diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met de provincie gevoerd over het thema 
landschap en Drents Goud. Doel was een goede inbreng van het thema landschap in de revisie van 
de Omgevingsvisie (zie 5.1.1 Advisering ruimtelijke kwaliteit en belangenbehartiging). 
Ook hebben we samen met Landschapsbeheer Drenthe een verkennend gesprek gehad met 
FrieslandCampina over de invulling van de module landschap binnen het kwaliteitsborgingssysteem 
Focus planet. 
De Natuurvereniging Zuidwolde heeft input geleverd bij de evaluatie van het bomenkapbeleid van de 
gemeente De Wolden. 
 
Landschapsbeheer Drenthe heeft dit jaar in de gebieden Bunne-Winde en Alteveer-Kerkenveld een 
inventarisatie gemaakt van de kwantiteit en kwaliteit van de landschapselementen. De onderzoeks-
resultaten hebben wij via www.drentsgoud.nl beschikbaar gemaakt. 
Via onze activiteiten en ook de aandacht van landelijke media voor het thema is er in Drenthe een 
toegenomen bewustzijn van de waarde van kleine landschapselementen voor Drenthe. Het belang en 
de plaats van landschap is ook belangrijk onderwerp geworden in de revisie van de Omgevingsvisie. 
Wij zijn in de agendering van dit onderwerp weliswaar geslaagd maar zien nog onvoldoende verdere 
vertaling in behoud en herstel via beleid en of acties van gemeenten, provincie, agrariërs en inwoners. 
In het komende jaar zullen we samen met onze partners nagaan of en hoe we op deze punten nieuwe 
impulsen kunnen bewerkstelligen. Zowel de revisie van de Omgevingsvisie als de nieuwe 
bestuursperiode van gemeenten bieden daarvoor wellicht mogelijkheden. Verder zullen we hierin ook 
een relatie leggen met de inzet en samenwerking rond Heel Drenthe Zoemt. 
 
 

Producten 
 

 Plan van aanpak Drents Goud; 

 Beheer en onderhoud website en meldpunt Drents Goud; 
 
  

http://www.drentsgoud.nl/
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5.3. Broedplaatsen voor een mooier Drenthe 
 
Met broedplaatsen voor een mooier Drenthe richten we ons op de ondersteuning van lokale 
initiatieven op het gebied van duurzame ruimtelijke kwaliteit en brengen we deze initiatieven onder de 
aandacht via ons platform Wij maken het Mooier. Met en via ons Drentse deskundigennetwerk dragen 
we bovendien bij aan advisering over ruimtelijke kwaliteitsvraagstukken in Drenthe met impact op 
natuur, milieu en landschap. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Norgerduinen mooier 
Vanuit het project en het netwerk van ‘Wij maken het Mooier’ ondersteunen we de Vereniging van 
Huiseigenaren Oosterduinen bij het uitvoering geven aan hun toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik 
verblijven’. Onze inzet om de gemeente Noordenveld daar deelgenoot van te maken en ervan te 
overtuigen dat de gekozen aanpak ‘van onderop’ noodzakelijk is voor het verbeteren van de 
(ruimtelijke) kwaliteit van het bos- en recreatiegebied heeft in 2017 geleid tot een mooi resultaat. Begin 
2017 nam de gemeente het initiatief tot de start van de ‘Expeditie Norgerduinen’. De aanpak van deze 
‘expeditie’ is geënt op de aanpak van Wij maken het mooier en heeft de focus verlegd van ‘zaken die 
verdelen’ naar ‘zaken die verbinden’. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft via de Brede 
werkgroep die door de gemeente is ingesteld een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen 
van en uitvoering geven aan deze aanpak. Op innovatieve wijze is ingezet op ‘co-creatie’ met 
bewoners en dit heeft eind 2017 een breed gedragen visie en strategie voor Norgerduinen 
opgeleverd. Begin 2018 zal deze visie door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Belangrijk winstpunt, naast het bijzondere proces, is dat het deelgebied ‘Oosterduinen’ nu 
is aangeduid als gebied met een ‘transformatieopgave’ waar stevig geïnvesteerd gaat worden in het 
‘creëren van meerwaarde’. Concreet betekent dit onder andere dat er middelen vrijgemaakt worden 
om met de eigenaren van de recreatiewoningen te werken aan het versterken van de kwaliteit van het 
bos (onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk) door middel van natuurherstel en –onderhoud.  
De aanpak en het resultaat van de Expeditie Norgerduinen brengen we als voorbeeld naar voren voor 
andere parken met particuliere recreatiewoningen gelegen in natuurgebieden.  
 
In nauwe samenwerking met Libau hebben we in 2017 uitvoering gegeven aan twee deelprojecten 
binnen de Oosterduinen gericht op het versterken van ruimtelijke kwaliteit. Daarbij hebben we 
deskundigen uit ons netwerk gekoppeld aan de huiseigenaren. Gezamenlijk is gewerkt aan twee 
producten: een praatprent (infographic) gericht op het verbeteren van de (brand-)veiligheid en een 
ontwerp op structuurniveau voor de herinrichting van de belangrijkste entree van het gebied. Bij beide 
producten is het verbeteren van de ruimtelijke- en verblijfskwaliteit van het bos uitgangspunt geweest. 
Beide producten zijn in een bijzondere ledenvergadering van de Vereniging van Huiseigenaren 
omarmd en aan de voorgestelde acties zal in 2018 verder uitvoering worden gegeven. Doordat de 
producten tot stand zijn gekomen met inbreng van professionals uit het netwerk van Wij maken het 
mooier is kwaliteit toegevoegd en is het bewonersinitiatief ook verbonden aan ons netwerk. 
De samenwerking met Libau in het kader van Wij maken het mooier hebben we in 2017 voortgezet. 
De ervaringen met betrekking tot het professioneel ondersteunen van het initiatief van de Vereniging 
van Huiseigenaren Oosterduinen en het inzetten/activeren van het netwerk daarbij zijn in beeld 
gebracht en deze informatie wordt ingezet om de strategie voor het vervolg te bepalen. Het platform 
waarop we de bewonersinitiatieven op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Drenthe presenteren is 
onderhouden en enkele keren door middel van berichtjes op de website onder de aandacht gebracht. 
Het daarop vermelde initiatief ‘Dorpsommetje Weiteveen’ is in 2017 gerealiseerd. Al met al heeft het 
niet geleid tot de aanmelding van nieuwe initiatieven.  
 
Kennis en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa 
Bij de vaststelling van de landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 in 2016 is het belang van 
kwaliteitsborging in het Drentsche Aa-gebied door iedereen onderschreven. Afgesproken werd 
daarnaast ook de ‘collectieve verantwoordelijkheid’ te organiseren en dit niet (te) vrijblijvend te laten 
zijn. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft deze afspraak vertaald naar een voorstel voor het 
opstarten van een kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa, samengesteld uit deskundigen binnen 
en buiten de organisaties die zijn vertegenwoordigd in het Overlegorgaan.  
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De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseerde begin december een bijeenkomst als opstart voor 
het kennis- en kwaliteitsnetwerk. Centraal stond de vraag welke (ontwerp-)principes richting zouden 
kunnen / moeten geven aan de vertaling van de energietransitie naar de leefomgeving en het 
landschap van de Drentsche Aa. Met deze bijeenkomst is, zoals blijkt uit de brede deelname, de rijke 
oogst en de reacties aan het einde van de middag, een geslaagde kick off gegeven aan het netwerk.  
De keuze om dit te doen aan de hand van zowel inhoudelijke bijdragen van ‘externen’ als een 

verdiepende discussie in een werkatelier pakte goed uit en deze aanpak zal ook bij de twee tot drie 

bijeenkomsten die staan gepland voor 2018 worden toegepast. 

 
Het gekozen thema bleek uitermate relevant voor het Drentsche Aa gebied. De energietransitie komt 
met volle vaart op het landschap af, vooral zichtbaar in de vorm van zonne-akkers en windmolens, en 
de aanwezige partijen gaven aan het belangrijk te vinden om daarover niet alleen binnen de eigen 
organisatie discussies te voeren, maar juist ook daarbuiten met anderen om tot een afgewogen en 
meer gedeelde visie te komen. Belangrijk daarbij was ook om de kern van de Landschapsvisie 2.0 als 
kader te presenteren en daarmee ook ‘levend’ te houden. Tot slot bleek dat er bij de aanwezige 
deskundigen duidelijk behoefte bestaat aan een vervolg en meer (uitwisseling van) inhoudelijke kennis 
over zowel de omvang en impact van de energieopgave als de (technische) ontwikkelingen/ 
innovaties. 
 
Beleidskader zonne-akkers 
Drentse gemeenten hebben te maken met een opmerkelijke groei van het aantal initiatieven gericht op 
de aanleg van grootschalige zonneakkers. Essentiële vragen daarbij zijn: 
- Passen grootschalige zonneakkers in het landschap? 
- Hoe zorg je ervoor dat bewoners (vroegtijdig) worden betrokken c.q. participeren? 
Deze vragen waren voor de gemeente Borger-Odoorn aanleiding om een beleidskader op te stellen 
met inbreng van bewoners en deskundigen. Wij hebben daaraan een actieve bijdrage geleverd door 
het participatieproces mede vorm te geven en daarnaast inhoudelijk bij te dragen aan de discussie via 
de door de gemeente ingestelde klankbordgroep en de drie ‘dialoogavonden’ waaraan in totaal meer 
dan 100 bewoners hebben deelgenomen. Ook riepen we de leden van ons netwerk ruimtelijke 
kwaliteit op deel te nemen aan deze dialoogavonden. 
 
 

Producten 
 

 Adviezen aan de gemeente Noordenveld over een aanpak van de ‘expeditie Norgerduinen’ op 
basis van co-creatie en brede betrokkenheid van bewoners / eigenaren van recreatiewoningen; 

 Adviezen aan de Vereniging van Eigenaren Oosterduinen over de mogelijkheden voor realisatie 
van hun visie op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bos- en verblijfsgebied; 

 Excursie met deskundigen (5) en bewoners van Oosterduinen (5) langs diverse entrees van 
bosgebieden met verblijfsrecreatie in Noord-Drenthe, met aansluitend een ontwerpatelier ten bate 
van plan- en ideevorming voor de entrees van Oosterduinen; 

 Praatprent (infographic) met opgaven en acties rondom het verbeteren van de (brand)veiligheid 
van Oosterduinen; 

 Ontwerp op structuurniveau voor de entree van Oosterduinen, gelegen aan de Voorsteweg; 

 Digitaal platform ‘Wij maken het mooier’ met vermelding en beschrijving van bewonersinitiatieven 
rondom ruimtelijke kwaliteit;  

 Voorstel kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa, overgenomen door het Overlegorgaan; 

 Startbijeenkomst van het kennis en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa rondom het thema ‘energie in 
het landschap’ met twintig deelnemers afkomstig van veertien verschillende organisaties; 

 Verslag startbijeenkomst voor de deelnemers; 

 Verslag startbijeenkomst met aanbevelingen voor het Overlegorgaan; 

 LinkedIn groep van het Kennis- en kwaliteitswerk; 

 Deelname klankbordgroep ‘beleidskader zonne-akkers Borger-Odoorn’; 

 Presentatie ‘maatschappelijke inpassing grootschalige zonne-akkers’ ten bate van drie 
dialoogavonden met bewoners van de gemeente Borger-Odoorn. 
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5.4. Drenthe bewuster verlicht 
 
Met het project ‘Drenthe bewuster verlicht’ vragen we aandacht voor het belang van duisternis als één 
van de kernkwaliteiten van Drenthe. In 2017 waren bedrijven in Drenthe de belangrijkste doelgroep, 
ook in het kader van ons jaarlijkse, provinciebrede evenement Nacht van de nacht. De insteek was 
ook om het principe van Bewust Verlichten, waar we in 2016 veel aandacht aan hebben besteed, 
breder uit te dragen en waar mogelijk gebiedsgericht en samen met bedrijven, bewoners en 
ondernemers tot maatregelen te komen die bijdragen een spaarzamer verlichte buitenruimte. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Nacht van de Nacht 
Dit jaar organiseerden we voor de dertiende keer het evenement ‘Nacht van de Nacht’, samen met de 
natuur- en milieufederaties in de andere provincies. Op 27 oktober bezochten 43.800 mensen door 
heel het land één van de 500 activiteiten in het donker. Het aantal activiteiten is daarmee opnieuw 
toegenomen, maar door het stormachtige weer waren er iets minder deelnemers.  
 
Dit jaar stonden weer 25 activiteiten in Drenthe op het programma tijdens de Nacht van de Nacht. De 
meeste activiteiten hadden een goede opkomst, in totaal deden zo’n 1.750 Drenten mee. Deelnemers 
genoten van bijvoorbeeld een nachtelijke treinrit door het Griendtsveen en bijzondere nachtelijke 
wandeltochten door bijvoorbeeld het Spaarbankbos in Hoogeveen.  
 
Oproep aan bedrijven en horeca 
In de aanloop naar de Nacht van de Nacht hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor bedrijven om minder en/of gerichter te verlichten. We deden dit door een digitale 
oproep te verspreiden onder ruim 380 grote- en middelgrote bedrijven in Drenthe. Bovendien riepen 
we in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland alle restaurants op om deel te nemen aan de 
Nacht van de Nacht. Daarnaast verspreidden we een brochure met tips om slimmer te verlichten.  
Het resultaat van deze extra aandacht en oproepen is vooralsnog beperkt gebleven. Wel gingen op 27 
oktober de reclamezuilen van Interbest langs de A28 op zwart en minstens 5 Drentse restaurants 
deden mee en serveerden het diner bij kaarslicht.  
 
 

Producten 
 

 Organisatie en uitvoering van de  Nacht van de Nacht 2017 (25 activiteiten en 1.750 bezoekers in 
Drenthe); 

 Ziezo-special Nacht van de Nacht; 

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

 Aanbevelingen voor bedrijven ter voorkoming van lichthinder en energiezuinig gebruik van 
verlichting verzonden naar 380 grote en middelgrote bedrijven in Drenthe. 
 

 
 
 
  



 
50 

 

6. Natuurlijk Drenthe 
 

6.1. Kernactiviteiten 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is de ambassadeur en pleitbezorger voor natuur-, milieu- en 
landschapsbelangen binnen plan- en beleidsprocessen. We adviseren, nemen deel aan overleg-
organen en projectgroepen en leveren inbreng in planprocessen van provinciaal belang. Inbreng bij de 
begrenzing van 1.000 hectare extra Nationaal Natuurnetwerk en bij de uitvoering en 
voortgangsbewaking van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) waren dit jaar de belangrijkste 
activiteiten. We hebben hierdoor mede bijgedragen aan de realisering van het Nationaal 
Natuurnetwerk. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Beleidsadvisering en belangenbehartiging Natuurlijk Drenthe 
 
Begrenzing 1.000 hectare Nationaal Natuurnetwerk (NNN) 
In het Groenmanifest (2011) hebben wij samen met  Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, 
Staatsbosbeheer en LTO Noord aanbevelingen gedaan over de EHS en de ammoniakproblematiek. 
De aanbevelingen zijn destijds overgenomen in het Collegeprogramma (2011-2015). Op grond van 
deze aanbeveling is de oppervlakte nieuwe natuur teruggebracht van 18.000 naar 15.500 ha met 
daarbij een bestuurlijke reservering van 1.000 ha. In het Groenmanifest was afgesproken dat deze 
1.000 ha in 2018 begrensd zou moeten worden. In dit kader heeft de ambtelijke dienst in 2017 
gewerkt aan een begrenzingenvoorstel. In juli heeft de Commissie Landelijk Gebied unaniem 
ingestemd met dit begrenzingenvoorstel. Eind 2017 is dit begrenzingenvoorstel verwerkt in het 
ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 en de NNN-kaart 2018. Deze zal in 2018 worden 
vastgesteld. 
 
Programma Natuurlijk Platteland 
In het Programma Natuurlijk Platteland 2016-2021 zijn de gezamenlijke ambities voor natuur en water 
voor de provincie vastgesteld. Dit jaar hebben wij samen met Het Drentse Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verschillende keren ambtelijk en bestuurlijk overleg gehad 
met de provincie en/of Prolander over de uitvoering en de voortgang van het PNP. Dit heeft geleid tot 
diverse acties en aanpassingen die de uitvoering van het programma ten goede komen . De 31 
projectgebieden zijn daarbij geclusterd tot 8 deelprogramma’s. 
 
Strategie Beekdalen 
De provinciale Beekdalenvisie heeft de ambitie om de beekdalen in Drenthe robuust in te richten en te 
beheren, zodat de beekdalen bestand zijn tegen klimatologische veranderingen, bijdragen aan het 
goed functioneren van de grondwaterhuishouding en een zo groot mogelijk bijdrage leveren aan 
biodiversiteit en ecologische verbinding. In 2017 heeft een extern bureau van de provincie opdracht 
gekregen om te komen tot een nieuwe strategie voor uitvoeringsprojecten in de beekdalen. Dit heeft 
geresulteerd in een Handreiking Beekdalen die twee keer in de CLG is besproken. Wij hebben input 
geleverd bij het opstellen van de handreiking. In waterschap Vechtstromen is in 2017 al het project 
Drostendiep in uitvoering gegaan. Het is de bedoeling dat in de andere drie waterschappen op basis 
van deze handreiking ook een project in uitvoering gaat. 
 
Inbreng in advies- en overlegorganen 
We zijn actief deelnemer aan en leveren inbreng in o.a. de Commissie Landelijk Gebied (CLG) en het 
Overlegorgaan NBEL Drentsche Aa. Daarbij coördineren we ook de inbreng van de terreinbeherende 
organisaties. Het resultaat van deze inbreng is dat natuur- en landschapsbelangen een goede en 
volwaardige plaats in de provinciale beleidsafwegingen krijgen. 
Ook nemen wij deel aan de ambtelijke werkgroep van de CLG die de voortgang van de uitvoering van 
het Programma Natuurlijk Platteland bewaakt. 
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Samenwerking groene organisaties 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is voor beleidsmakers en bestuurders het centrale 
aanspreekpunt op het gebied van natuurbescherming in de provincie. Daarnaast spelen wij een 
belangrijke rol in het afstemmen van de activiteiten van de verschillende organisaties en in een zo 
efficiënt mogelijke verdeling van het natuurbeschermingswerk. Dat doen wij onder meer via het 
natuurbeschermingsoverleg, dat door ons wordt georganiseerd en voorgezeten. 
In 2017 hebben we het natuurbeschermingsoverleg negen keer georganiseerd. Naast de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe nemen Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Landschapsbeheer Drenthe, IVN Noord, SoortenNL en de provincie aan het overleg deel. Belangrijke 
terugkerende onderwerpen waren dit jaar het natuurbeleid, de ruimtelijke ordening en het waterbeleid. 
 
Er heeft onder meer afstemming plaatsgevonden over de uitvoering van het Plan van Aanpak voor 
akker- en weidevogels, de SER voor edelherten in het Drents-Friese Wold en de uitvoering van het 
Programma Natuurlijk Platteland. 
Verder zijn dit jaar in het overleg onder meer het voorontwerp bestemmingsplan Lievingerveld, de 
ontwerp-structuurvisie Kloosterveen, het uitbreidingsplan van het motorcrossterrein Westerbork en 
plannen voor zonneakkers besproken.  
 
Er heeft afstemming plaatsgevonden over het bestemmingsplan buitengebied Borger-Odoorn. Dit 
heeft geleid tot overeenstemming over en stroomlijning van gezamenlijke acties en reacties op de 
plannen. 
Bovendien heeft afstemming plaatsgevonden over onze inbreng bij de revisie van de Omgevingsvisie 
en de strategie voor de beekdalen. 
Ook zijn (wijzigings-)plannen voor gaswinning van de NAM en Vermilion besproken. In dit kader heeft 
Vermilion tijdens een natuurbeschermingsoverleg de (komende) werkzaamheden op het vlak van 
gaswinning in Drenthe toegelicht, omdat partijen elkaar in de toekomst vaker zullen tegenkomen. 
Daarnaast hebben wij vier keer een afstemmingsoverleg voor de directeuren van Het Drentse 
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Noord en Landschapsbeheer Drenthe 
georganiseerd. 
 
Op vrijdagmiddag 8 september hebben we het evenement ‘Groen Drenthe Werkt’ georganiseerd. 
Deze inspiratiemiddag voor groene vrijwilligers organiseerden we voor het vierde achtereenvolgende 
jaar samen met de vijf andere groene organisaties in Drenthe. Bij het Boomkroonpad verzamelden 
zich circa 100 vrijwilligers die deelnamen aan verschillende workshops onder het thema 
‘Klimaatverandering’.  
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseerde twee keer de workshop ‘Verklein je CO2-
voetafdruk’, waaraan in totaal 25 mensen hebben deelgenomen. 
Bij de start van het evenement is samen met RTV Drenthe het digitaal natuurplatform ROEG! 
gelanceerd. ROEG! is een gezamenlijk project van RTV Drenthe, provincie, Staatsbosbeheer, Het 
Drentse Landschap, IVN Noord, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Drenthe en Natuur en 
Milieufederatie Drenthe. 
 
 
Producten 
 

 Inbreng bij het opstellen van begrenzingenvoorstel voor extra 1.000 ha Nationaal Natuurnetwerk; 

 Inbreng bij en bestuurlijk overleg over voortgang en uitvoering PNP; 

 Inbreng bij opstellen Handreiking Beekdalen; 

 Inbreng in bijeenkomst over nieuwe Aanvullende Strategische Grondwatervoorraden (ASV) in 
Groningen en Drenthe; 

 Deelname aan en inbreng in provinciale adviesgroep Natura 2000;  

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

 Deelname aan en inbreng in projectgroep drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden; 

 3 meldingen bij afdeling VTH m.b.t. aanleg drainage zonder voortoets; 

 Deelname aan Flora- en Faunacongres 2017 over decentralisatie natuurbeleid; 

 Organisatie afstemmingsoverleg natuurleden FBE en Dierenbescherming; 

 Inbreng natuur- en milieubelangen in Overlegorgaan NBEL Drentsche Aa; 

 Deelname aan klankbordgroep Rijn Oost; 
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 Deelname aan klankbordgroep project Klimaatbestendige Drentsche Aa; 

 Negen keer provinciaal natuurbeschermingsoverleg; 

 Vier keer natuurbeschermingsoverleg directeuren; 

 Evenement ‘Groen Drenthe Werkt’ voor groene vrijwilligers in Drenthe, samen met IVN, 
Staasbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drents Landschap en Landschapsbeheer Drenthe,  
(100 deelnemers) en workshop ‘Verklein je CO2-voetafdruk (25 deelnemers); 

 Platform ROEG!; 

 Afstemmingsoverleg natuurorganisaties over stand van zaken aanleg faunapassages A28; 

 Brief natuurorganisaties aan Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier over aanleg geleidende 
rasters voor otters langs A7. 
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6.2. Heel Drenthe Zoemt 
 
De soortenrijkdom in het agrarisch landschap gaat hard achteruit. 
Veel diersoorten hebben te lijden van intensivering en 
schaalvergroting in de landbouw. De stand van de biodiversiteit 
in het agrarische landschap van Drenthe is veelal onbekend bij 
bestuurders en het grote publiek. Mede daardoor is beleid van 
gemeenten, waterschappen en provincie onvoldoende gericht op 
de verbetering van de biodiversiteit in het agrarische gebied. Met 
‘Heel Drenthe Zoemt weer’ brengen we samen met Drentse 
partners in een meerjarig project de stand van de biodiversiteit in 
het agrarische landschap onder de aandacht, met als 
uiteindelijke doel verbetering van de biodiversiteit in het 
agrarische landschap van Drenthe. 
 

 
Activiteiten en resultaten 
 
In het voorjaar van dit jaar hebben we de samenwerking Heel Drenthe Zoemt opgezet. De Natuur en 
Milieufederatie Drenthe is initiatiefnemer van het samenwerkingsprogramma en dankzij onze inzet zijn 
in de loop van het jaar steeds meer partners aangehaakt. Aan het eind van het jaar bestond de 
samenwerking uit de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, 
Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, FLORON, 
Natuurvereniging Zuidwolde, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, IVN en KNNV 
Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. 
 
Voor het samenwerkingsprogramma hebben we de site www.heeldrenthezoemt.nl omgebouwd van 
een bijenportaal naar een bredere portaal over biodiversiteit in de bermen en het boerenland. Ook is 
een Facebookpagina Heel Drenthe Zoemt gemaakt, waar we alle nieuwsberichten, blogs, filmpjes e.d. 
delen. 
 
Dit jaar lag de nadruk op het zichtbaar en beleefbaar maken van de biodiversiteit in de bermen en het 
boerenland van Drenthe. Dit hebben we vorm gegeven via de onderdelen Soort van de maand, 
Natuurspotters en Boeren met hart voor natuur. 
Op 1 juni is Heel Drenthe Zoemt gelanceerd met de eerste soort van de maand: het Icarusblauwtje. 
Op de site hebben we deze boerenlandsoort in de schijnwerpers gezet. Daarbij hebben we informatie 
gegeven over de soort en ook aandacht besteed aan de trends en bedreigingen. Ook hebben we het 
publiek gevraagd waarnemingen van deze soort te melden op de interactieve soortenkaart. Ook het 
TV-programma ROEG! heeft aandacht besteed aan het Icarusblauwtje. 
In de maanden erna hadden we achtereenvolgens het Grasklokje, Oranje zandoogje, de Haas, de 
Kievit, de Patrijs en de Ree als soort van de maand. Vanaf november heeft het nieuwe digitaal 
platform ROEG! ook aandacht besteed aan de soort van de maand. 
Zes natuurspotters hebben dit jaar via blogs en foto’s hun belevenissen in het agrarische landschap 
van Drenthe verteld. Elke natuurspotter had zijn eigen specialiteit, zoals vogels of vlinders. De 
natuurspotters hebben aandacht besteed aan de soort van de maand, maar ook andere planten en 
dieren kwamen in hun blogs aan bod. Vanaf juni is er ongeveer wekelijks een blog op de site geplaatst 
en gedeeld via Facebook. 
 
Om te laten zien dat er ook boeren zijn die in hun bedrijfsvoering wel rekening houden met de 
verschillende plant- en diersoorten die in hun gebied leven, hebben we een viertal boeren op de site in 
het zonnetje gezet. Drie van deze ‘boeren met hart voor natuur’ hebben we via een filmpje hun 
verhaal laten vertellen. Van één boer hebben we zijn verhaal via foto’s en tekst op de site verteld. Ook 
deze verhalen zijn via Facebook gedeeld en vooral de filmpjes zijn veel bekeken en gedeeld. 
Op 17 november hebben we ’s ochtends de manifestatie Heel Drenthe Zoemt georganiseerd. Ruim 
120 bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigers 
van de landbouw en van natuurorganisaties waren aanwezig. Tijdens de manifestatie hebben we de 
deelnemers geïnformeerd over hoe het ervoor staat met de soorten in de bermen en het boerenland. 
De Vlinderwerkgroep Drenthe en de Werkgroep Florakartering Drenthe hebben presentaties gegeven 
over de boerenlandvlinders en de bermen in Drenthe. Verder hebben twee natuurspotters een blog 
voorgelezen en zijn de drie filmpjes van de boeren met hart voor natuur getoond.  

http://www.heeldrenthezoemt.nl/
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De gemeente Hoogeveen kreeg de prijs voor het Beste Bermbeheer van Drenthe. Tenslotte hebben 
drie bestuurders aangegeven zich te gaan inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het 
boerenland.  
Gedeputeerde Henk Jumelet gaat zich sterk maken voor 
het Oranje Zandoogje, Groen Links-Statenlid Henk 
Nijmeijer treedt op als ambassadeur voor de Patrijs en 
SP-Statenlid Ko Vester voor het Grasklokje. 
Tijdens de lunch hebben verschillende partners van Heel 
Drenthe Zoemt zich op een informatiemarkt 
gepresenteerd. Aansluitend vond ’s middags voor 
ambtenaren, beheerders en andere betrokkenen het 
bermensymposium Heel Drenthe Zoemt plaats. Dit 
symposium was georganiseerd door De Vlinderstichting 
en FLORON. Beide bijeenkomsten waren goed bezocht 
(ruim 120 en 100 deelnemers respectievelijk ’s ochtends 
en ’s middags). 
 
De oproep tijdens de manifestatie aan andere bestuurders c.q. overheden om ambassadeur te 
worden voor een boerenlandsoort heeft het effect gehad dat fractievoorzitter van Groen Links Hans 
Kuipers ambassadeur is geworden voor de Bunzing en waterschap Vechtromen voor de Regenworm.  
In een flyer hebben we de aanbevelingen voor goed bermbeheer die tijdens het bermensymposium 
naar voren kwamen op een rij gezet. Deze flyer is met een begeleidende brief aan alle colleges van 
B&W en raadsleden van de Drentse gemeenten toegestuurd. In de brief hebben we gemeenten ook 
uitgenodigd ambassadeur te worden voor een boerenlandsoort. 
 
Door de verschillende activiteiten van Heel Drenthe Zoemt hebben we bereikt dat zowel het grote 
publiek als bij Drentse bestuurders en ambtenaren zich bewust zijn geworden van de biodiversiteit in 
het agrarisch cultuurlandschap van Drenthe en haar bedreigingen. De noodzaak van verbetering van 
de biodiversiteit in de bermen en het boerenland staat op de agenda in Drenthe en er is draagvlak om 
hiermee aan de slag te gaan. In 2018 gaan we samen met onder meer provincie en gemeente aan de 
slag om concreet invulling te geven aan de verbetering van de biodiversiteit. 
 
 

Producten 
 

 Samenwerking Heel Drenthe Zoemt met 15 lokale, provinciale en landelijke natuur- en 
milieuorganisaties en provincie; 

 Website www.heeldrenthezoemt.nl met 2.561 unieke bezoekers eind december; 

 Facebookpagina Heel Drenthe Zoemt met 278 volgers eind december; 

 7x Soort van de maand en meldingen op www.soortenkaartdrenthe.nl 

 Item TV-programma ROEG over soort van de maand Icarusblauwtje; 

 Aandacht digitaal platform ROEG! voor soort van de maand Patrijs en Ree; 

 23 blogs van 6 natuurspotters; 

 4 boeren met hart voor natuur (3 filmpjes en 1x foto’s met tekst); 

 Organisatie manifestatie (ruim 120 deelnemers) en bermensymposium (ruim 100 deelnemers) 

 Heel Drenthe Zoemt; 

 Prijs ‘Beste bermbeheer van Drenthe’ voor gemeente Hoogeveen; 

 Flyer en brief goed bermenbeheer verzonden aan Drentse gemeenten; 

 5 ambassadeurs voor biodiversiteit boerenland; 

 Pakketjes Heel Drenthe Zoemt uitgereikt aan  Statenleden voorafgaande aan Statenvergadering 7 
juni; 

 Ondertekening natuur- en milieufederaties intentieverklaring van Driebergen ‘Deltaplan; 
biodiversiteitsherstel groene ruimte van Nederland’; 

 Deelname aan symposium Bijen, bermen en biodiversiteit van VN Westerveld.   

http://www.heeldrenthezoemt.nl/
http://www.soortenkaartdrenthe.nl/
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6.3. Schoon water 
 
Schoon water is van levensbelang voor mens en natuur. Helaas worden er nog regelmatig te hoge 
concentraties bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. Naast de landbouw, blijkt het 
stedelijk gebied een belangrijke bron van vervuiling. Gemeenten, bedrijven en particulieren gebruiken 
bestrijdingsmiddelen bij het (onkruid)beheer en bij het beheer van sportvelden. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Project Implementatie chemievrij sportveldenbeheer Drenthe en Overijssel 
Dit jaar zijn we samen met Natuur en Milieu Overijssel en de adviesbureaus CLM en Eco Consult 
gestart met het driejarig project “Implementatie chemievrij sportveldenbeheer Drenthe en Overijssel”. 
Vanuit de Green Deal sport hebben beheerders van sportvelden tot 2020 de tijd om over te schakelen 
naar chemievrij sportveldenbeheer. In het kader van het project wordt bij gemeenten in Drenthe en 
Overijssel een aantal pilots uitgevoerd met chemievrij beheer van sportvelden. De komende jaren 
gaan we de ervaringen met de pilots uitrollen naar de rest van Drenthe en Overijssel. Dit doen wij door 
bijeenkomsten voor alle gemeenten en sportveldbeheerders in Drenthe te organiseren.  
 
Ook communiceren we over de opgedane ervaringen via onze website en onze digitale nieuwsbrief. 
Doel van het project is dat uiteindelijk alle gemeenten en sportverenigingen de sportvelden zonder 
bestrijdingsmiddelen gaan beheren. 
Op 7 maart zijn circa 30 ambtenaren van gemeenten, provincie en waterschappen in de kantine van 
voetbalvereniging Alcides in Meppel geïnformeerd over de opstart van het project Implementatie 
chemievrij sportbeheer Drenthe/Overijssel. Ook hebben de gemeenten Westerveld en Dalfsen hun 
ervaring met chemievrijbeheer van sportvelden gedeeld. 
Vervolgens zijn in de gemeente Coevorden, Meppel en een 
aantal gemeenten in Overijssel pilots gestart met het 
chemievrij beheer van sportvelden. In Coevorden zouden de 
voetbalverenigingen een de uitvoering op zich nemen, omdat 
het beheer van sportvelden in de gemeente Coevorden door 
de verenigingen zelf wordt gedaan. Helaas zijn beide 
verenigingen in de loop van het jaar afgehaakt. De ene 
vereniging gaf aan al chemievrij te werken; de andere 
vereniging vond extra kosten die gemaakt zouden moeten 
worden voor de aanschaf materiaal en de extra 
belasting voor de vrijwilligers te hoog. 
 
Op 28 september waren circa 50 mensen vanuit Drentse en Overijsselse gemeenten en 
groenbeheerders te gast bij sportpark Gerner in de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen 
onderhoudt de openbare ruimte al jaren zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en deelt de 
opgedane kennis graag met anderen. Tijdens de bijeenkomst werden kennis en ervaring uitgewisseld. 
Hoe kunnen gemeenten en groenbeheerders hier naartoe werken? Welke knelpunten kom je tegen 
als je overstapt naar chemievrij beheer? En welke oplossingen zijn hiervoor? 
 
Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – samenwerken aan schoon water 
Eind maart publiceerde het  internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF (Women Engage for a 
Common Future) het rapport "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over 
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe". Hieruit bleek dat in het Drentse 
oppervlaktewater bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen boven de norm. Uit metingen van de 
provincie blijkt dat ook in het Drentse grondwater regelmatig te hoge concentraties 
bestrijdingsmiddelen voorkomen. 
Dit vormde voor ons de aanleiding om samen met WECF een symposium te organiseren. Het 
symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – samenwerken aan schoon water vindt plaats op 16 
februari 2018 en heeft als doel om met provincie, waterschappen, waterleidingbedrijven, landbouw en 
bewoners het gesprek aan te gaan over de rol van eenieder bij het terugdringen van het 
bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. In december is de 
vooraankondiging voor het symposium verzonden. 
 
Duurzaam onkruidbeheer stedelijk gebied 
Sinds 31 maart 2016 geldt voor professionals een verbod op de toepassing van bestrijdingsmiddelen 
op verharding. In november 2017 is een verbod ingegaan voor de professionele toepassing bij het 
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groenbeheer. In dit kader is binnen het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentse Aa 
het project Duurzaam onkruidbeheer stedelijk gebied in uitvoering. De Natuur en Milieufederatie is 
daarbij als adviseur betrokken. Doel van het project is dat gemeenten en bedrijven in het 
stroomgebied beschikken over voldoende kennis om duurzaam terreinbeheer (milieuvriendelijke 
alternatieven) te implementeren. Dit jaar heeft het project zich gericht op de voorlichting aan bedrijven. 
Alle bedrijven in het stroomgebied hebben informatie over het verbod en tips voor chemievrij beheer 
ontvangen. Ook zijn gesprekken met een aantal grotere bedrijven gevoerd. 
 
 

Producten 
 

 Projectplan Implementatie chemievrij sportveldenbeheer Drenthe en Overijssel; 

 Informatiebijeenkomst chemievrij beheer sportvelden 7 maart (ca. 30 deelnemers); 

 Pilots chemievrij beheer sportvelden; 

 Tipkaart chemievrij beheer sportvelden; 

 Bijeenkomst chemievrij sportveldenbeheer 28 september (ca. 50 deelnemers); 

 Voorbereiding en vooraankondiging symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – 
samenwerken aan schoon water; 

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

 Deelname aan brainstorm over nieuwe publiekscampagne natuurlijke tuin UPDA. 
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7. Duurzaam netwerken in Drenthe 
 
 
7.1. Service en dienstverlening duurzaamheidsinitiatieven 
 
Vanuit het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunen we groepen en 
individuen in Drenthe met advies over mogelijke stappen, kansrijke projecten en informatie over hoe 
ze ideeën naar een project of product kunnen krijgen. Daarnaast brengen we deelnemers aan de 
duurzaamheidsnetwerken op het gebied van o.a. energie, voedsel en circulaire economie en natuur 
met regelmaat bij elkaar door het organiseren van thema- en inspiratiebijeenkomsten. 
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Duurzaamheidsinitiatieven in Drenthe 
In Drenthe zijn veel groepen actief bezig met het natuur- en milieuthema’s. Samen komen zij op lokaal 
niveau op voor het belang van natuur en milieu in hun directe leefomgeving. Dit kan zijn in de vorm 
van het organiseren van gezamenlijke activiteiten, excursies of lezingen. Daarnaast zijn er ook 
groepen actief op gebied van duurzame energie (opwekking); zij kopen bijvoorbeeld collectief 
zonnepanelen in. Op onze digitale kaart ‘Natuur-, Milieu- en Energiegroepen’, die onderdeel uitmaakt 
van de website ‘Kiek op de kaart van Drenthe’ maken we al deze groepen zichtbaar. Eind 2017 waren 
er op die kaart 161 verschillende groepen opgenomen waarmee we op verschillende manieren 
contacten onderhouden. 
 
Via ons servicepunt kwamen in 2017 zo’n 25 specifieke inhoudelijke vragen over diverse 
duurzaamheidsthema’s binnen van zowel groepen als individuen. In de meeste gevallen konden we 
deze mensen helpen met inhoudelijke adviezen of een doorverwijzing naar andere organisaties uit 
ons netwerk. 
 
In 2017 ondersteunden we twee nieuwe initiatiefgroepen in Assen (het Sticht) en Zuidlaren (Zuides) bij 
het opzetten van een bewonersorganisatie gericht op de duurzame, collectieve vervanging van 
asbestdaken in combinatie met energiemaatregelen. Op basis van eerdere ervaringen en contacten in 
het kader van het project Wijk van de toekomst verbonden we deze initiatieven aan relevante 
marktpartijen, adviseurs en overheden en gaven we adviezen over een effectieve organisatie en 
communicatie. 
 
Minicursus nieuwe Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is ook van 
belang voor lokale groepen en mensen die opkomen voor kwetsbare soorten en de natuurkwaliteit van 
gebieden in Drenthe. Daarom organiseerden we op 21 maart een avond waar ruim 30 
geïnteresseerden uit de hele provincie in ruim twee uur werden bijgepraat. De jurist van de Natuur en 
Milieufederatie Noord-Holland maakte op begrijpelijke wijze duidelijk wat er is veranderd ten opzichte 
van de oude wetgeving en wat je daar op lokale schaal mee kunt. 
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7.2.  Kennisdeling, informatie-uitwisseling en opinievorming 
 
Voor het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities moeten we online en offline zichtbaar en 
herkenbaar zijn voor de Drentse samenleving. Om dit te realiseren versterken we onze communicatie-
kracht en vergroten we ons bereik door kennisdeling, informatie-uitwisseling en opinievorming. 
Zichtbaarheid werkt ook mobiliserend voor het aantrekken van nieuwe supporters en initiatiefnemers 
en versterkt, door de kracht van het getal, de bijdrage aan de duurzame samenleving die vanuit de 
netwerken wordt gegenereerd.  
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Bereik  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een groot bereik met het natuur- en milieunieuws van en 
voor Drenthe. Sinds 2008 vindt de verspreiding van dit nieuws vooral plaats via onze digitale kanalen 
en is het aantal abonnees en volgers aanzienlijk toegenomen. In 2017 werd onze corporate website 
maar liefst meer dan 75.000 keer bezocht (ten opzichte van 2.000 bezoeken in 2008).  
 

 
 
Website 
De website biedt, naast informatie over onze organisatie en natuur- en milieunieuws, ook 
mogelijkheden tot interactie en activering en biedt ruimte voor promotie en bekendmaking van diverse 
campagnes. Hierbij is ook een duidelijke koppeling naar onze social media communities en met onze 
nieuwsbrief. Via deze mix van (digitale) kanalen inspireren, informeren en verbinden we mensen met 
als doel het vergroten van het milieubewustzijn en het aanzetten tot milieuvriendelijk gedrag.  
 
Naast de corporate website, biedt de interactieve website kiekopdekaartvandrenthe.nl mogelijkheden 
tot participatie en het verzamelen van themagerichte informatie. In 2017 is de kiekopdekaart-website 
ingezet voor de campagne Heel Drenthe Zoemt. Met de Soortenkaart konden inwoners van Drenthe 
planten en dieren spotten in de landbouwgebieden en op de kaart plaatsen.  
 
Nieuwsbrief Ziezo, Groene Agenda en Facebook 
In totaal hebben we 8 Ziezo-nieuwsbrieven geproduceerd en verstuurd. In de eerste helft van dit jaar 
gebeurde dit om de zes weken. Dit is echter sinds september maandelijks. Zo is er met grotere 
regelmaat natuur- en milieunieuws in de mailbox van de 2.195 abonnees. Ook is er weer een speciale 
Nachtziezo! geweest in oktober. De Ziezo! richt zich – naast het actuele natuur- en milieunieuws – ook 
op achtergronden en opiniestukken.  
 
De Groene Agenda biedt een overzicht van de natuur- en milieuactiviteiten die er in Drenthe te doen 
zijn. Deze wordt gevuld met eigen activiteiten, maar ook met die van andere aanverwante 
organisaties.  
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Abonnees ontvangen deze tweewekelijks in hun mailbox en kunnen de Groene Agenda digitaal 
raadplegen via de website nmfdrenthe.nl. Het aantal abonnees op de Groene Agenda is wederom 
toegenomen en zit nu op 776. 
 
In totaal hebben we  in 2017 ruim 160 pers-/nieuwsberichten uitgebracht. Deze zijn verspreid via de 
Drentse pers, de website en de Ziezo!. Aankondigingen voor activiteiten en terugblikken zijn actief 
gedeeld op Facebook. Facebook is daarnaast actief ingezet om activiteiten op natuur- en milieugebied 
te delen en te liken (huidige aantal likes is 562).  
 
Supporters 
Het is voor inwoners van Drenthe mogelijk om zich als 
supporter van de Natuur en Milieufederatie Drenthe aan te 
melden. Hiermee maken ze duidelijk dat ze ons werk belangrijk 
vinden en steunen. Eind 2017 hebben we de werving van 
supporters nieuw leven ingeblazen. Het huidige aantal 
supporter zit eind 2017 op 273 personen. Deze mensen 
worden actief benaderd voor belangrijke issues omtrent natuur 
en milieu in Drenthe. Ook hebben we de voorbereidingen 
getroffen voor de jaarlijkse supportersbijeenkomst. Op 2 
februari 2018 gaan we met een volle bus langs inspirerende 
plekken uit ons werk van 2017. 
 
Imago onderzoek 
In het voorjaar hebben we een imago onderzoek laten uitvoeren (door Sandra Alberts, een vierdejaars 
Communicatie studente van de Hanzehogeschool in Groningen) onder onze achterban en 
samenwerkingspartners. Als organisatie wilden we graag inzicht krijgen in het huidige imago onder 
deze groep. Wat vindt men van ons als organisatie? Voldoen wij aan de verwachtingen en zijn we op 
voldoende vlakken actief? In totaal hebben 261 mensen de enquête ingevuld. Over het algemeen is 
onze achterban tevreden over onze inzet en middelen (53% scoort goed – uitstekend). Ook komt ons 
gewenste imago als netwerkorganisatie overeen met het beeld dat de meeste respondenten hebben. 
Voor ons is het meest opvallende resultaat dat niet al onze projecten en thema’s voor deze doelgroep 
(achterban, 50+, geen social media) even goed zichtbaar zijn. Daar hebben we direct werk van 
gemaakt door onze digitale nieuwsbrief de Ziezo! anders vorm te geven en de website beter in te 
richten. Ook hebben we onze corporate middelen in beeld en woord vernieuwd. Onze 5 kernthema’s 
hebben nu een prominentere plek en gezicht gekregen: Energieneutraal, Voedzaam, Circulair, Mooi 
en Natuurlijk Drenthe. 
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7.3. Stimuleren van en verbinden met een duurzame leefstijl 
 
Met inzet van de Drentse Voetafdruk als instrument van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is sinds 
2015 een groeiend netwerk ontstaan, gericht op het bevorderen van een duurzamere leefstijl. De kern 
van dit netwerk wordt gevormd door een groep vrijwilligers, die als rolmodel fungeert om anderen te 
verleiden tot duurzamer gedrag (de Voetspot). Deze vrijwilligers willen hun ecologische voetafdruk 
verkleinen en inspireren anderen om anders tegen hun consumptiepatroon aan te kijken. Ze zijn zich 
niet enkel bewust van de impact van hun eigen handelen, maar zoeken ook actief naar handvatten om 
duurzamer te leven en inmiddels draagt deze groep ook zelf ideeën aan.  
 
 

Activiteiten en resultaten 
 
Voetspot.nl 
De website Voetspot.nl is het primaire communicatiemiddel van de vrijwilligersgroep. Hierop plaatsen 
zij 2 wekelijks een blog en delen ze via de Facebook pagina naast de 
blogs ook tips. Het aantal bezoekers is gestegen naar ruim 10.000 en 
het aantal Facebookvolgers is gestegen naar 642. 
 

 
 
 
Deelname aan markten, evenementen en quizavonden 
De vrijwilligers van de Voetspot zetten zich actief in om op markten en evenementen mensen te 
verleiden tot duurzamer gedrag. Zo bemensen ze een stand met leuke doe-tips en proefjes. Hiermee 
worden bezoekers direct uitgedaagd tot het voeren van een gesprek over hun voetafdruk en hoe die 
verbeterd kan worden. In 2017 stonden ze onder andere op het duurzaamheidsfestival in Assen en op 
de Oergezondmarkt in Borger. Daarnaast hebben de vrijwilligers ook deelgenomen aan verschillende 
quizavonden over de Voetafdruk. Op uitnodiging zijn we op bezoek geweest bij IVN Vries, Zuidlaren, 
de dorpskerk in Eelde en de vrijwilligersdag Groen Drenthe Werkt bij het Duurzaamheidscentrum in 
Assen. Door middel van een interactieve quiz vertelden de Voetspotters over hun eigen uitdagingen, 
ervaringen en gaven ze tips voor het verkleinen van je ecologische voetafdruk.  
 
Reddingsactie pompoenen 
In navolging van de Streekboer wilden ook de vrijwilligers van de Voetspot helpen bij het redden van 
de 125.000 pukkelpompoenen uit Onstwedde. Door een zeer plaatselijke hagelbui was de oogst van 
125.000 pompoenen van kweker Harry Luring mislukt. De vrijwilligers hebben vervoer en verspreiding 
van de pompoenen geregeld. Via eigen kanalen en in samenwerking met RTV Drenthe werden 230 
pompoenen verkocht, waarvan de opbrengst direct naar de boer is gegaan. Ook leverde dit veel  
media-aandacht op voor het thema voedselverspilling (o.a. 2.933 personen bereikt via 
Facebookpagina). 
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Bereik Voetspotpagina Facebook 2017 
(november: pompoenenactie) 

 
Voetafdruk Tynaarlo 

De gemeente Tynaarlo heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
opdracht verleend een onderzoek uit te voeren naar de ecologische 
voetafdruk van haar inwoners op basis van de online Voetafdruktest 
van de Natuur- en Milieufederaties. In de periode van een jaar (mei 
2016-mei 2017) hebben de gemeente Tynaarlo en de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe samen zoveel mogelijk deelnemers geworven 
om hun ecologische voetafdruk te meten. De gemeente neemt de 
resultaten hiervan mee als input voor haar duurzaamheidsvisie ‘Dorp 
van de Toekomst’.  
 
In 2016 is de voetafdruktest gelanceerd in de gemeente Tynaarlo. In 
totaal vulden 395 inwoners de test in. Hiervan waren 271 tests volledig en representatief. Op basis 
hiervan hebben de deelnemers in de gemeente Tynaarlo een gemiddelde ecologische voetafdruk van 
5,47 hectare.  
Op de website van de gemeente Tynaarlo is een speciale pagina over de Voetafdruktest ingericht met 
een directe url: www.tynaarlo.nl/voetafdruk. De wethouders zijn benaderd om hun voetafdruk in te 
vullen en zijn geïnterviewd hierover. De uitslagen hiervan zijn verwerkt als persbericht, in 
samenwerking met lokale kranten. Dit is aangevuld met interviews met twee inwoners ‘van de straat’. 
Ook is er een eigen logo gemaakt voor de Voetafdruk Tynaarlo aan de hand van het bestaande 
Voetafdruk Drenthe logo en het Dorp van de Toekomst. Dit is verwerkt in een digitale toolbox die is 
ingezet ter promotie van deze campagne/actie. De reeds actieve groepen/dorpen zijn benaderd met 
de vraag of zij ambassadeurs willen zijn van de Voetafdruk en zoveel mogelijk inwoners van hun dorp 
de test willen laten invullen.  
Naast deelname aan de test, ontvingen de deelnemers ook tips om hun voetafdruk te verkleinen via 
de nieuwsbrief en social media. Ook is de groep deelnemers direct benaderd voor vervolgacties en 
actualiteiten binnen de gemeente. In totaal zijn er 4 thema nieuwsbrieven uitgebracht onder de 
deelnemers van de voetafdruk Tynaarlo. 
Bij IVN in Vries en bij de kerk in Eelde zijn een tweetal bijeenkomsten gehouden waarbij de Voetafdruk 
quiz is gepresenteerd. Samen met vrijwilligers van de Voetspot werden deelnemers meegenomen in 
een set vragen omtrent hun voetafdruk en werd aanvullende achtergrond informatie gegeven over de 
ecologische voetafdruk. Tijdens deze bijeenkomst werd de deelnemers ook om extra input gevraagd  
om te bepalen wat de gemeente kan doen om inwoners te helpen bij het verder verkleinen van hun 
Voetafdruk. In totaal deden zo’n 50 mensen mee aan de quizavonden. De opbrengst hiervan is 
meegenomen in de eindrapportage en advies aan de gemeente. 
De resultaten van de Voetafdruk test zijn verwerkt in een eindrapport met adviezen aan de gemeente. 
Dit is op 5 juli samen met vrijwilligers van de Voetspot gepresenteerd in het Hof van Zuidlaren en 
aangeboden aan  wethouder Lammers van Tynaarlo. De presentatie ging gepaard met een ludieke 
quizavond over de voetafdruk.  
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Producten  
 
Service en dienstverlening duurzaamheidsinitiatieven 

 Digitale kaart ‘Natuur-, Milieu- en Energiegroepen’ met weergave van 161 duurzaamheidsgroepen 
/ initiatieven in Drenthe waarmee door de Natuur en Milieufederatie Drenthe contact wordt 
onderhouden; 

 Beantwoording van inhoudelijke vragen van individuen en lokale milieugroepen over 
uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheidsvraagstukken. In 2017 ging dit om 
plusminus 25 vragen; 

 Minicursus nieuwe Wet natuurbescherming voor lokale groepen en bij natuur betrokken personen; 

 Algemene ledenvergadering met aansluitende themabijeenkomst: het Drentse Gasdebat; 

 Twee nieuwe initiatiefgroepen verder geholpen bij het oprichten van een bewonersorganisatie in 
verband met een duurzame vervanging van asbestdaken op buurtniveau. 

 
Kennisdeling en informatievoorziening 

 Beheer en ontwikkeling website nmfdrenthe.nl; het aantal bezoekers is ten opzichte van 2016 
gestegen van 62.432 naar 75.983 en het aantal unieke bezoekers van 42.383 naar 52.113;  

 De interactieve website kiekopdekaartvandrenthe.nl is ingezet voor Heel Drenthe Zoemt, waar 
inwoners van Drenthe zelf een melding konden plaatsen; 

 Groene Agenda: het aantal abonnees is gestegen van 694 eind 2016 naar 776 eind 2017; 

 8 maal de digitale nieuwsbrief de Ziezo!: aantal abonnees laat weer lichte stijging zien van 2.159 
eind 2016 naar 2.195 eind 2017; 

 Facebook pagina Natuur en Milieufederatie Drenthe: van 485 likes eind 2016 naar 562 likes. 

 LinkedIn netwerk van in totaal zo’n 5.400 contacten van de medewerkers van de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe; 

 Wervings-toolbox supporters en supportersbijeenkomst; 

 Imago onderzoek onder achterban en relaties (261 ingevulde enquêtes). 
 
Stimuleren duurzame leefstijl 

 Een actieve, dynamische en uitgebouwde community van groene consumenten binnen Drenthe, 
die hun ervaringen met duurzame consumptie en producten delen en verspreiden, 

 Deelname aan diverse markten en evenementen met stand van de Voetspot met doe-tips en 
informatie over de Voetafdruk, 

 1.640 deelnemers aan de online test Voetafdruk.nl; 

 10.021 bezoeken www.voetspot.nl en 8.549 unieke bezoekers; 

 642 Facebookvolgers; 

 Ruim 70 blogs op voetspot.nl over duurzaam leven. 
 
Voetafdruktest 

 395 deelnemers aan de Voetafdruk test Tynaarlo; 

 Webpagina van de Voetafdruk van Tynaarlo; 

 Interviews met wethouder/burgemeester en inwoners n.a.v. de Voetafdruk test; 

 4 nieuwsbrieven Voetafdruk van Tynaarlo; 

 Toolbox voor promotie Voetafdruk Tynaarlo; 

 3 bijeenkomsten voor deelnemers aan de Voetafdruk test; 

 Analyserapport Voetafdruk van Tynaarlo met aanbevelingen voor vervolg. 
 
 
 
 
 
  

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

8.1. Beleid 
 
Ons werkplan komt voort uit ons beleidsvisie 2016-2020 die op basis van omgevingsverkenning en 
consultatie van onze achterban en stakeholders door de Stichtingsraad is vastgesteld. In 2018 
voorzien we een mid term evaluatie over de vorderingen op de verschillende werkterreinen waarbij 
ook veranderingen in de externe omgeving een plek kunnen krijgen. Met name op het werkveld 
energie is er veel dynamiek gaande die van grote betekenis zijn voor ons werk. 

 
 
8.2 Financieel beleid 
  
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ontvangt inkomsten 
voor het merendeel uit subsidies, fondsen en in beperkte mate uit giften. De besteding van deze 
inkomsten wordt inhoudelijk verantwoord in dit jaarverslag en financieel in onze jaarrekening. Een 
samenvatting van het financiële verslag is hieronder opgenomen. 
 
Ons beleid t.a.v. reserves en fondsen is opgenomen in onze jaarrekening. De organisatie beschikt 
over een minimale continuïteitsreserve voor het opvangen van fluctuerende inkomsten, risico’s en 
voor voldoende liquiditeit. De risico’s zijn geïnventariseerd en deze inventarisatie wordt regelmatig 
bijgesteld aan de hand van externe ontwikkelingen. Voor risico’s van normale bedrijfsprocessen zijn 
waar mogelijk verzekeringen afgesloten. 
 
De organisatie heeft geen beleggingen. De financiële middelen zijn ondergebracht op rekening 
courant- en (groene) spaarrekeningen. 
 
Aansluitend op de beleidsvisie 2016-2021 is de financiële koers voor komende jaren vastgesteld. Die 
is gericht op het handhaven van onze huidige omzet en productiviteit en verdere differentiatie van 
financieringsbronnen. De meerjarenraming tot en met 2020 is op deze basis door de Stichtingsraad 
vastgesteld. 
 
 

8.2. Financieel verslag  
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe kijkt terug op een productief jaar dat wij afsluiten met een licht 
positief resultaat van € 16.468. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door de steun van de provincie Drenthe, Drentse gemeenten, de 
Nationale Postcodeloterij en andere financiers. We danken hen voor de steun en het vertrouwen dat 
we genieten en gaan graag met deze partijen verder op de ingeslagen weg. 
  
 
Gerealiseerde uren en totale omzet in 2017 
 
De tabel op de volgende bladzijde geeft het overzicht van de totaal begrote en gerealiseerde uren en 
kosten per programma weer.  

 Het totaal en de omvang van activiteiten is dit jaar gegroeid. In uren uitgedrukt van: 9.200 begroot 
naar 9.576 gerealiseerd 
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Verantwoording per werkveld 
 

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

  

Programma Uren 

programma-

begroting

Uren 

herziene 

begroting

Uren 

gerea-

liseerd

Totale 

kosten 

programma-

begroting

Totale 

kosten 

herziene 

begroting

Totale 

kosten 

gerea-

liseerd

Totale 

inkomsten 

programma-

begroting

Totale 

inkomsten 

herziene 

begroting

Totale 

inkomsten 

gerealiseerd

euro euro

Energieneutraal Drenthe

Kernactiviteiten 330           580         593       34.500      63.000      63.985      34.500       63.000       58.700        

Projecten 2.625        3.670      4.123     351.500     445.500    516.396    351.500     445.500     443.733      

Totaal Energieneutraal Drenthe 2.955        4.250      4.715     386.000     508.500    580.381    386.000     508.500     502.433      

Voedzaam Drenthe

Kernactiviteiten 320           250         256       34.250      25.500      27.214      34.250       25.500       27.500        

Projecten 800           850         785       95.500      148.000    161.613    95.500       148.000     161.678      

Totaal programma Voedzaam Drenthe 1.120        1.100      1.041     129.750     173.500    188.827    129.750     173.500     189.178      

Circulair Drenthe

Kernactiviteiten 350           300         304       36.500      30.500      31.562      36.500       30.500       31.500        

Projecten 575           650         597       75.000      73.500      79.803      75.000       73.500       80.920        

Totaal Circulair Drenthe 925           950         901       111.500        111.365    111.500     104.000     112.420      

Mooi Drenthe

Kernactiviteiten 600           425         390       62.000      43.500      45.726      62.000       43.500       46.000        

Projecten 800           475         447       94.500      53.250      47.453      94.500       53.250       46.004        

Totaal Mooi Drenthe 1.400        900         836       156.500     96.750      93.179      156.500     96.750       92.004        

Natuurlijk Drenthe

Kernactiviteiten 400           360         356       41.500      34.250      37.144      41.500       34.250       37.000        

Projecten 600           540         563       70.000      56.500      62.002      70.000       56.500       62.002        

Totaal Natuurlijk Drenthe 1.000        900         919       111.500     90.750      99.147      111.500     90.750       99.002        

Drentse duurzaamheidsnetwerken 800           1.100      1.165     88.500      118.500    123.416    88.500       118.500     74.780        

Exploitatie / doorbelastingsverschil 90.000-      133.401-    -               90.000-       9.563         

Totaal 8.200        9.200      9.577     983.750     898.000    1.062.913 983.750     1.002.000  1.079.381   

Resultaat

Totale inkomsten 1.079.381  

Totale kosten 1.062.913  

Resultaat 16.468      

Middelen Uitgaven Inkomsten
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Staat van baten en lasten 2017 
 

 
 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017 2017 2016

Euro Euro Euro

Baten 8

* Baten van particulieren 156           -            -             

* Baten van bedrijven 10.870       10.000       -             

* Baten van loterijorganisaties -            -            -             

* Baten van subsidies van overheden 834.940     767.183     620.755      

* Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 116.878     138.000     131.133      

* Baten van andere organisaties zonder winststreven 109.473     86.317       84.249        

1.072.317  1.001.500   836.137      

* Baten als tegenprestatie voor de levering van producten of 

diensten

456           -            69              

* Overige baten 6.555        -            923             

Som van de baten 1.079.328  1.001.500   837.129      

Lasten 9

* Uitvoeringskosten Energieneutraal Drenthe 511.818     465.200     -             

* Uitvoeringskosten Voedzaam Drenthe 173.704     148.744     -             

* Uitvoeringskosten Circulair Drenthe 98.263       105.074     -             

* Uitvoeringskosten Mooi Drenthe 81.023       84.420       -             

* Uitvoeringskosten Natuurlijk Drenthe 85.790       88.365       -             

* Uitvoeringskosten Drentse duurzaamheidsnetwerken 106.475     104.196     -             

* Uitvoeringskosten Groen Drenthe -            -            163.253      

* Uitvoeringskosten ECO-nomie -            -            424.088      

* Uitvoeringskosten Samen werkt -            -            212.151      

Som van uitvoeringskosten 1.057.073  996.000     799.492      

-            -            -             

-            -            -             

Som van de lasten 1.057.073  996.000     799.492      

* Financiële baten 53             500            577             

* Financiële lasten 5.840-        6.000-         6.092-          

Saldo voor financiële baten en lasten 5.787-        5.500-         5.515-          

Saldo van baten en lasten 16.468       0               32.122        

De bestemming van het resultaat is als volgt:

* Continuïteitsreserve 16.468            32.122        

16.468       -            32.122        

1 Vanaf 2017 zijn onze activiteiten en daarmee onze jaarstukken ingedeeld naar zes werkvelden; in 2016 

waren dit 3 programma's.

Som van de geworven baten

Besteed aan doelstellingen 1

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie
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Recordbedrag voor goede doelen! 
 

 

Op de foto vlnr: voorzitter Joris Hogenboom, Postcode Loterij ambassadeur Quinty Trustfull, 
netwerkdirecteur Annie van de Pas en netwerksecretaris Sonja Sars. Foto: Roy Beusker Fotografie 

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen 
jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan 
goede doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro. De donaties werden 
bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Acteur en 
milieuactivist Leonardo DiCaprio sprak de aanwezigen toe. Toptennisser en filantroop Rafael 
Nadal was namens zijn Rafa Nadal Foundation aanwezig.  

De Natuur en Milieufederaties ontvingen een cheque van 2,25 miljoen euro. “Hier zijn we ontzettend 
blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas. “Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij 
mogen wij sinds 1996 rekenen op een structurele bijdrage. Dat is enorm belangrijk voor ons werk aan 
mooie en duurzame provincies, schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. Met dit mooie 
bedrag kunnen we weer veel extra meters maken.” 
 
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
met het project Heel Drenthe Zoemt samen met diverse partners en lokale groepen acties in gang 
gezet voor een betere leefomgeving voor wilde bijen, akkerkruiden, boerenvlinders en veel meer 
kenmerkende soorten van het agrarische landschap.  
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8.3. Bestuur, directie en medewerkers 

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

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

 
Stichtingsraad (functie toezicht houden) 
Jacob Gunter, voorzitter 
Anneke van Rhijn-Van der Veer 
Gerard van den Berg 
Marianne Hofstee-Van Hoorn 
Roelinda Alkema 
Herman Brink vanaf 30 januari 2017 
 
Leden van de Stichtingsraad worden bij coöptatie benoemd voor een zittingsduur van 4 jaar en zijn 
tweemaal herbenoembaar.  
 
 

Nevenfuncties 
Overzicht nevenfuncties  

Naam Nevenfunctie 

R. Alkema  Medewerker Stichting Zorgboerderij De Naoberhoeve in Echten 

 Lid steunfractie Groen Links De Wolden 

 Secretaris Stichting Klezmergroep KLETS in Zuidwolde 

 Lid werkgroep kleine landschapselementen Natuurvereniging Zuidwolde 

 Lid werkgroep Ruimtelijke Ordening De Wolden 

J.L. Gunter  Voorzitter van de paritaire commissie bij het Waterschapshuis 

 Lid van de bezwarencommissie van Dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; 

 Fotograaf 

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

 Lid bestuur Faunabeheereenheid Drenthe 

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

H. Brink  Provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel 

R. Hoekstra Geen 

 
 
 
Medewerkers 
 
Kernformatie 
Judith van den Berg, Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe 
Judith Boekel, Communicatieadviseur en ontwikkelaar Voedzaam Drenthe 
Frank Hart, Ontwikkelaar Mooi Drenthe 
Christiaan Teule, Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe 
 
Projectmedewerkers 

Xandra van Zon, Adviseur Drents Energieloket 
Daniël van der Kleij, Adviseur Drents Energieloket, vanaf 1 december 2017 
Michiel Mulder, Projectmedewerker  Energieneutraal Drenthe 
Emile Suringar, Projectmedewerker Communicatie, vanaf 26 april 2017 
Sanne Vellinga, Projectmedewerker Communicatie 
Margo Verhagen, Projectmedewerker Circulair Drenthe 
 

mailto:info@nmfdrenthe.nl
http://www.nmfdrenthe.nl/
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Ondersteuning 
Geke Horlings, Hoofd Bedrijfsvoering en secretariaat 
Marja de Boer, Medewerker Secretariaat en Administratie 
Maud Cramer, Medewerker Huishoudelijke dienst 
Esther de Jong, Medewerker Secretariaat en Projectondersteuner Drents Energieloket 
Klaaske Olthof-Waninge, Medewerker op vrijwillige basis 

 
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. 
Voor de salariëring van de directie is de Richtlijn voor beloning directeuren van goede doelen 
gehanteerd. 
Vanaf 2006 is schaal 12 van de provincie Drenthe toegepast. 
  
De leden van de Stichtingsraad ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een zeer beperkte 
vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). 
 
 

8.4. Risicomanagement 
 
Bij het opstellen van de Beleidsvisie 2016-2020 hebben we de trends en ontwikkelingen in onze 
omgeving in kaart gebracht en het effect daarvan op onze rol en werkwijze beschreven; steeds met 
het oog op onze missie en doelstellingen. Onze missie is daarbij niet gewijzigd en onze doelstellingen 
en daarvan afgeleide kerntaken zijn op een nieuwe manier ingedeeld: van drie programma’s naar vijf 
werkvelden.    
 
Daarbij is zijn onder meer de bedreigingen voor onze doelstellingen en onze organisatie 
geanalyseerd. 
De analyse van de organisatorische risico’s is meegenomen in de visie op de organisatieontwikkeling, 
die in 2017 is geformuleerd. Daarin wordt aandacht gegeven aan: 

 de uitdagingen die gepaard met de activiteiten van een netwerkorganisatie 

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

 het financiële perspectief van de organisatie 

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

 Code Goed Bestuur; onderdeel van de Erkenningsregeling Goede Doelen 

 Professionele gedragscode Natuur en Milieufederaties 

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

 

 

Verantwoording Code Goed Bestuur Goede Doelen 

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

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

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

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

 
 
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 
 
Bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe is de uitvoering van het beleid gescheiden van de functie 
‘toezicht houden’.  
Sinds 2015 is deze functiescheiding ook in de statuten vastgelegd. 
De afspraken over de taakverdeling tussen directie (bestuur) en Stichtingsraad (toezichthouder) zijn 
daarnaast vastgelegd in het directiestatuut. 
Evaluatie van het functioneren van de directie en de Stichtingsraad in 2017 heeft begin 2018 
plaatsgevonden. 
 
 
Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen  
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft ten doel het behoud en de verbetering van de kwaliteit van 
de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het bijzonder 
in de provincie Drenthe, alles in de meest ruime zin. Al onze activiteiten zijn gericht op het realiseren 
van deze doelstelling. 
 
De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. Als 
referentiepunten hanteren we overheadgemiddelden van vergelijkbare goede doelenorganisaties. Het 
Algemeen Bestuur heeft in 2012 vastgesteld dat het percentage voor beheer- en administratie niet 
hoger dan 30% van de totale kosten mag zijn, waarbij het streeft naar een percentage van 20% of 
lager. In 2017 bedraagt het percentage beheer- en administratiekosten 14%.  
 
 
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen 
leefomgeving. Zij vervult de functie van ondersteuner, vraagbaak, aanspreekpunt en verbinder van 
lokale activiteiten in Drenthe. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan contacten, die bij deze 
ondersteuning van dienst kunnen zijn. 
Gerelateerd aan de doelstelling van de NMF Drenthe zijn belanghebbenden: 
1. plaatselijke groepen en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en landschap in Drenthe 
2. beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed uitoefenen op het 

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

VNO-MKB, DEO, Drentse KEI, energiebedrijven, provincie Drenthe en Drentse gemeenten 
4. inwoners en bezoekers van de provincie Drenthe.  
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Samen met de andere provinciale natuur- en milieufederaties hebben we in 2017 ons privacy-beleid 
verder aangescherpt om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in 
2018 in werking treedt. Over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens waren al vanzelfsprekend 
al eerder afspraken gemaakt en om ze goed na te leven waren al beveiligingsmaatregelen genomen. 
Deze maatregelen krijgen ook in de toekomst onze aandacht.  
 

Mogelijkheden inbreng belanghebbenden 
Eenieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of gevoerde 
strategische en inhoudelijke beleid. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op prijs gesteld en 
worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen. 
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of 
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van de 
klachten is de Klachtenprocedure Milieufederatie Drenthe vastgesteld. 
De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe op te vragen. 
 
 
Communicatie 
In hoofdstuk 7.2 doen we verslag van de activiteiten die in 2017 zijn uitgevoerd op het gebied onze 
corporate communicatie en algemene informatievoorziening.  
 
In onze beleidsvisie 2016-2020 hebben we de verwachte en gewenste ontwikkelingen en onze 
doelstellingen beschreven en ons werkveld in vijf domeinen verdeeld. In 2017 hebben we daarom 
gewerkt aan een nieuwe communicatiestrategie die de basis vormt voor de communicatie-inzet voor 
de komende jaren.  
Communicatie en netwerk-ondersteuning zijn voor alle domeinen de verbindende onderdelen. Voor 
het realiseren van onze ambities is zichtbaarheid in de Drentse samenleving essentieel. Dit betekent 
dat we als organisatie onze communicatiekracht, ons bereik, profilering en zichtbaarheid verder 
vergroten. We zien onszelf als een netwerkorganisatie en willen bestaande netwerken versterken en 
nieuwe ontwikkelen. We willen onze samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties verder uitbouwen.  
 
 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Waar het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen richten wij ons vooral op de impact van 
onze bedrijfsprocessen op onze leefomgeving. We willen die steeds meer verduurzamen door o.a.: 

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

 minder papier te gebruiken 

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

 duurzaam in te kopen; biologische en/of vegetarische catering 

 afval te scheiden. 
 

8.6. Vooruitblik 2018 
 
Voor 2018 zijn geen wijzigingen voorzien in de hoofddoelstellingen van de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe.  
In de begroting is rekening gehouden met een vergelijkbare omvang van de werkorganisatie als in 
2017 en dezelfde onderverdeling in werkvelden. De beleidsvisie 2016-2020 blijft de leidraad voor de 
invulling van ons werk.  
Ten aanzien van de organisatie zal extra aandacht worden gegeven aan o.a.: 

 de organisatieontwikkeling 

 de huisvesting 

 het vormgeven van de inbreng van onze achterban 

 de invulling van de nieuwe Europese privacywetgeving. 
 

 


