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Voorwoord

Schone lucht, de donkere stille heide, mooie ongerepte landschappen. Het zijn 
leefomgevingskwaliteiten die vaak worden aangehaald als unique selling point 
van Drenthe. Bodemverontreinigingen hebben we onder controle en vieze 
stinkende kanalen behoren tot het verleden. Het Drentse milieubeleid is eigen-
lijk wel klaar … 

… Of toch niet?

Als themagroep milieu van team MBE hebben we het afgelopen jaar benut voor een 
brede heroriëntatie op waar voor onze provincie de uitdagingen van de toekomst 
liggen op het terrein van milieu en duurzaamheid. Vanuit de overtuiging dat we die 
uitdagingen zeker niet alleen moeten zoeken binnen de bekende werkterreinen van 
ons eigen team hebben we ons juist ook laten voeden door collega’s van buiten het 
team. Het richting geven aan een schoon, veilig en duurzaam Drenthe is immers 
iets waar we als organisatie in de volle breedte voor staan en waar we vanuit allerlei 
invalshoeken en speerpunten samen aan werken.

De gesprekken hebben ons een breed overzicht gegeven waar we als provincie voor 
aan de lat staan en welke rol wij hierin als themagroep milieu kunnen pakken. Van 
mondiale klimaatprogramma’s tot Drentse kernkwaliteiten, van gebiedsgericht 
maatwerk tot generieke normstelling en van groene verdienmodellen tot governance 
en transitiearena’s. 

Wij denken dat deze milieu- en duurzaamheidsagenda een mooi overzicht geeft over 
welke beleidsopgaven er liggen op het terrein van milieu en duurzaamheid. Het stuk 
laat ook zien dat we over de volle breedte van onze organisatie al volop bezig zijn 
met veel van deze opgaven. Er zijn echter ook nog wel gaten te vullen. Als thema-
groep milieu zien we het als een verantwoordelijkheid om hier iets in te betekenen. 
Waar dat kan, door ze simpelweg te benoemen en juist te adresseren. Waar het moet, 
door er zelf actief mee aan de slag te gaan.
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Werk aan de winkel dus. Dit stuk vormt voor ons een strategische ambtelijke 
agenda met wat in onze ogen de belangrijkste opgaven zijn voor de komende jaren. 
Het geeft ons voeding in ons gesprek met bestuurders en politiek over wat de goede 
dingen zijn om te doen en hoe we die dingen goed kunnen doen. De specifieke 
 invulling en uitwerking van activiteiten en projecten geven we jaarlijks een plek in 
ons Teamontwikkelplan. We maken dan tevens de balans op of er bakens moeten 
worden verzet. De milieu- en duurzaamheidsagenda is wat ons betreft vooral ook 
een dynamische agenda.

Zo gaan we ook de komende jaren weer vol energie door met het adaptief en 
toekomstgericht werken aan de maatschappelijke en duurzame ontwikkeling van 
Drenthe.

Maart 2015
Gjalt Gjaltema, teamleider Milieu, Bodem, Energie
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het milieubeleid bevindt zich in een fase van heroriëntatie. We zien dit bijvoorbeeld 
op Europees niveau waar op dit moment tegelijkertijd tegengestelde geluiden worden 
verkondigd: enerzijds wil Brussel gaan snoeien in een ‘overkill’ aan eigen milieu regel-
geving, anderzijds wordt de alarmbel geslagen over de toestand van het milieu op 
onze planeet en de noodzaak om hier op Europees niveau met nieuwe maatregelen 
op in te spelen. We zien de heroriëntatie ook plaats vinden op nationaal niveau, waar 
o.a. het PBL rapport ‘Wissels omzetten’ en kamerbrieven over ‘Modernisering van 
het milieubeleid’ en ‘Groene groei’ zijn aangegrepen voor een breed debat over waar 
het Rijk de accenten moet leggen in het milieubeleid.
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De behoefte aan heroriëntatie valt toe te schrijven aan een aantal ontwikkelingen die 
allemaal hun weerslag lijken te hebben op hoe we in de huidige periode aankijken 
tegen milieubeleid:
1. Het ‘klassieke’ milieubeleid, gericht op schone compartimenten lucht, bodem en 

water, deed zo rond de jaren ’80 van de vorige eeuw haar intrede. Met dit beleid 
is in de afgelopen decennia veel resultaat geboekt. Heftige milieuproblemen van 
toen, zoals smog, zure regen, stinkende rivieren en grootschalige bodemverontrei-
nigingen, zijn niet meer aan de orde. Het klassieke milieubeleid is hiermee in een 
nieuwe legitimiteitsfase beland. Er zijn nieuwe, bij deze tijd passende antwoorden 
nodig om te legitimeren dat we ons blijven inzetten voor problemen die zich op 
dit moment niet of nauwelijks voordoen.
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2. Daarnaast komt steeds meer aan het licht dat de maatschappij zich gesteld ziet 
voor nieuwe milieuproblemen, die de schaal en complexiteit van de klassieke 
milieucompartimenten ver te boven gaan. Dé grote opgave voor de 21e eeuw 
betreft het als mondiale samenleving duurzaam veilig stellen van de leefomgeving 
op planeet aarde als bron van leven en welvaart. Concreet gaat het dan over het 
tegengaan van ontwikkelingen als: de drastische veranderingen van het klimaat, 
de uitputting van grondstoffen en de teloorgang van de mondiale biodiversiteit en 
bijbehorende ecosysteemdiensten.

3. Daar komt bij dat, gestuwd door de ontwikkelingen op het gebied van ict, 
de samenleving zich in snel tempo aan het herorganiseren is. Dit heeft ook 
 consequenties voor de rol van de overheid. Deze verandert van ‘zorgen voor’ naar 
‘zorgen dat’ en van bepaler of regisseur naar speler in een netwerk van burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Juist bij milieu, als een ‘gemeenschappe-
lijk goed’ bij uitstek, dient de vraag zich aan hoe binnen deze nieuwe rolverdelingen 
effectief gestuurd kan worden en welke rol dan voor overheden is weggelegd. 

1.2 Provinciale heroriëntatie milieu- en duurzaamheidsbeleid

“Durf out of the box te 
denken. Denk in ruime 
zin en mogelijkheden en 
schat in wat er kan gaan 
gebeuren op termijn.”

Het kan niet anders dan dat de hierboven beschreven ontwikkelingen ook doorslaan 
op het provinciale domein. Wij voelden ons als themagroep milieu binnen de 
provincie Drenthe in ieder geval geroepen tot een ambtelijke heroriëntatie. Wat zijn 
de belangrijkste milieubeleidsopgaven voor Drenthe? Welke rol kan of moet de 
provincie daarin pakken? En wat vergt dit dan van de provinciale organisatie – en de 
Drentse milieuambtenaar in het bijzonder? Daartoe hebben we ons in het afgelopen 
jaar breed in de organisatie laten voeden door brainstorms, discussiesessies, inter-
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views en een ‘wereldcafé’ en zijn we het gesprek aangegaan met collega’s vanuit de 
hele organisatie. De quotes die u her en der in dit boekje aantreft zijn rechtstreeks 
afkomstig van de gesprekken met collega’s en onze milieugedeputeerde. 

Een belangrijke conclusie die we naar aanleiding van de oriëntatieronde hebben 
getrokken is dat we  als provincie al heel veel doen aan milieu- en duurzaamheidsbe-
leid. Ook zagen we maar weer eens bevestigd dat deze inspanningen zich zeker niet 
beperken tot het werk van de Drentse milieuambtenaren en team Milieu, Bodem en 
Energie. Juist ook bij andere teams zit veel dynamiek op dit terrein. 
Met deze ambtelijke milieu- en duurzaamheidsagenda leggen we de resultaten van de 
oriëntatieronde van het afgelopen jaar vast:
 - Wat zien we voor de komende jaren als belangrijkste beleidsopgaven voor Drenthe 

op het terrein van milieu en duurzaamheid?
 - Welke opgaven hebben we binnen het provinciehuis al goed afgedekt? Voor welke 

(nieuwe) opgaven geldt dit niet?
 - Welke rol willen we als themagroep milieu spelen om de geconstateerde beleidsop-

gaven voor onze provincie van een antwoord te voorzien?

“We moeten bewuster 
kiezen voor specifieke 
opgaven die belangrijk zijn 
voor onze provincie. Focus!”

1.3 Leeswijzer

In het navolgende worden de belangrijkste beleidsopgaven op het terrein van milieu 
en duurzaamheid aan de hand van een viertal verschillende invalshoeken besproken:

In hoofdstuk 2 gaan we in op wat de veranderende rol van de overheid in het 
algemeen en de provincie Drenthe in het bijzonder in de samenleving voor conse-
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quenties heeft ten aanzien van haar handelswijze in het nastreven van milieu- en 
duurzaamheidsambities.

Hoofdstuk 3 gaat in op wat wereldwijd wordt gezien als dé grote milieu-uitdaging 
van deze eeuw: het vinden van een passend antwoord op mondiale en sterk samen-
hangende milieuproblemen op het gebied van klimaat, grondstoffen, voedsel en 
biodiversiteit. De problematiek wordt kort gekenschetst en vertaald naar wat dit van 
onze provincie vraagt.

In hoofdstuk 4 staan we stil bij de tot op heden bereikte resultaten in het schoon, 
gezond en veilig houden van de milieucompartimenten bodem, water en lucht en 
maken we het plaatje op waar voor de komende tijd de belangrijkste aandachts-
punten zitten. 

In hoofdstuk 5, tot slot, doen we een poging om de milieu- en duurzaamheidsop-
gaves in samenhang te benaderen met het belangrijkste domein van de provinciale 
overheid: het ruimtelijk-economisch domein. We stellen vast dat duurzaamheid een 
begrip is dat juist ook in dit domein veelvuldig wordt toegepast en plaatsen kantte-
keningen of het begrip vanuit milieuoogpunt bekeken altijd even treffend wordt 
toegepast. Hier zien we een belangrijke kans en uitdaging: door nog betere integratie 
met het ruimtelijk-economisch domein is op het gebied van milieu en duurzaamheid 
nog veel extra winst te behalen.

Daar waar we hebben geconstateerd dat een beleidsthema nieuwe aandacht vraagt 
vanuit onze organisatie hebben we gepoogd telkens scherp te formuleren welke actie 
wij daar voor ons als themagroep op willen en denken te kunnen zetten. Deze acties 
staan in de tekst telkens gemarkeerd.
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2 Onze rolopvatting

De rol van de provincie is in de loop der tijd veranderd en de vraagstukken waar de 
provincie voor staat, worden steeds complexer. Om haar rol goed te kunnen blijven 
vervullen, wil de provincie zich doorontwikkelen naar een adaptief opererende, 
flexibele netwerkorganisatie. Ook ten aanzien van het Drentse milieu- en duurzaam-
heidsbeleid vergt dit bewuste keuzes en focus op hoe onze organisatie effectief haar 
rol kan pakken en ervoor kan zorgen dat de bijdragen van de provincie in het speel-
veld wezenlijk en effectief zijn. We nemen ons voor bij het inventariseren van nieuwe 
opgaven en het herijken van onze inzet op bestaande dossiers goed stil te staan welke 
rol voor de provincie en daarbinnen voor ons als themagroep op zijn plek is.

2.1 Vooraf: consequente uitvoering van wettelijke taken en  
 verantwoordelijkheden

Wees bewust van de 
eigen beperkingen als 
terug tredende overheid. 
We kunnen niet alles meer. 
Prioriteiten stellen!”

Allereerst is het zaak de in de afgelopen decennia behaalde resultaten te koesteren. 
We willen schoon houden wat schoon is. Daarvoor heeft de provincie vanuit Den 
Haag en Brussel ook verschillende wettelijke taken en verantwoordelijkheden mee 
gekregen. Ook in de komende periode staan wij er voor in dat we consequent uitvoe-
ring blijven geven aan onze wettelijke taken als vergunningverlenende, toezicht-
houdende en handhavende organisatie. Dit doen we in samenwerking met de RUD 
Drenthe volgens een aanpak op ‘Drentse maat’.
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2.2 Bewust opereren in netwerken

 “De maatschappij moet 
het oppakken. Dat begint 
op huishoudenniveau en 
schaalt op naar grotere 
collectieven. Geef hen als 
overheid de ruimte.”

De expliciete keuze van onze organisatie om te willen groeien in een rol als adaptieve 
netwerkorganisatie is een duidelijke keuze voor samenwerking. De provincie 
Drenthe heeft niet de pretentie binnen haar provinciegrenzen in haar eentje de lakens 
uit te delen, maar wel het zelfbewustzijn dat ze er binnen de Drentse samenleving 
wel degelijk toe doet. Dat wil ze vooral doen door als middenbestuur een positieve 
en verbindende rol te spelen in het samen met actoren werken aan maatschappelijke 
doelstellingen; zeker ook op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hierbij spelen 
verschillende samenwerkingsrichtingen een belangrijke rol:

 - Richting Europa: Het belang van de Europese Unie (EU) voor het Drentse 
milieubeleid is aanzienlijk en groeit nog steeds gestaag. Een belangrijk deel van 
ons milieubeleid wordt ingegeven door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld. 
Omgekeerd hebben we als provincie ook wel degelijk de mogelijkheid om via 
‘Brussel’ invloed uit te oefenen op de totstandkoming en inhoud van die regels. 
Voorts zijn er kansen voor o.a. uitwisseling van kennis en financiële bijdragen 
door aan te sluiten bij Europese programma’s. 

 - Richting buurregio’s: De drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen 
en Fryslân kunnen bogen op een langdurige intensieve samenwerking . 
Achtereenvolgende samenwerkingsprogramma’s hebben de kwaliteit van de 
economie, de netwerken en leefkwaliteit in Noord-Nederland verbeterd. Recente 
voorbeelden van gezamenlijke visie- en/of programmavorming op Noord-
Nederlands schaalniveau zijn de ruimtelijke toekomstvisie Noordervisie 2040, de 
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innovatiestrategie RIS Noord-Nederland, de energieagenda SWITCH en de regio-
nale uitwerking van het rijksprogramma ‘Duurzaam Door’. Ook over de grens 
liggen er kansen door samenwerkingen aan te gaan met Noord-Duitse regio’s. Op 
het terrein van milieu- en duurzaamheidsbeleid denken wij dat er winst is te halen 
door als Noordelijke partijen van elkaar te leren en – daar waar dat meerwaarde 
biedt – met elkaar op te trekken. Het mag in onze ogen niet zo zijn dat realiseer-
bare doelstellingen niet worden behaald door een houding van “provincialisme”. 
Dit is een kwestie van mind-set. Daarnaast moeten we – als we in netwerken 
willen opereren – ook in zuidelijke richting naar Overijssel kijken.

 - Richting de Drentse samenleving en bedrijfsleven (de vijf O’s: ondernemers, 
overheid, onderzoek, onderwijs en omgeving). 

Bij het starten van nieuwe beleidsdossiers zien wij het uitvoeren van een goede 
netwerkanalyse en het verkennen van samenwerkingskansen als een logische stap.

2.3 3p’s: processen, projecten en programma’s

“Meer doen, minder 
plannen en maatwerk  
per gebied.”

In deze milieu- en duurzaamheidsagenda komen vele doelen en ambities voorbij. 
Sommige daarvan zijn goed te isoleren in een losstaand project, andere vergen 
ingrijpende systeemveranderingen die alleen in een complex en langdurig  samenspel 
tussen vele actoren gestalte kunnen krijgen. De rol die wij als middenoverheid hierin 
kunnen spelen varieert, net als de meest geëigende werkwijzen. We willen hierin 
telkens bewuste keuzes maken en daarvoor o.a. aanhaken bij de kennis en bekwaam-
heden die onze organisatie zich eigen aan het maken is op het gebied van 3p-werken. 
Daar waar het gaat om processen die moeten leiden tot ingrijpende systeemveran-
deringen, zoals bijvoorbeeld in het verduurzamen van de energievoorziening en het 
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komen tot circulaire en biobased productie- en consumptie processen, verwachten 
wij veel profijt te kunnen trekken van de inzichten op het gebied van transitiema-
nagement (van o.a. Rotmans en Loorbach). In deze theorieën is de belangrijkste 
rol weggelegd voor zgn. ‘koplopers’ uit de maatschappij of het bedrijfsleven. De 
rol van overheden is meestal veel beperkter. Voor hen ligt vooral een rol wegge-
legd als verbinder. Verbinder tussen ‘koplopers’ onderling, tussen ‘koplopers’ en 
het ‘peloton’ en tussen het ‘peloton’ en ‘achterblijvers’. Bij deze rolinvulling past 
een dienstbare en instrumentele opstelling richting Drentse koplopers. ‘Duurzame 
dates’ en onze deelname in het landelijke programma ‘Duurzaam door’ zijn mooie 
voorbeelden waar we deze rol met verve invullen. Wij sluiten ons graag aan bij het 
recent opgestarte proces ‘Drenthe In Transitie’ (DIT) om een volgende hoofdstuk 
aan deze nieuwe rolinvulling toe te voegen. Daar waar mogelijk en passend willen we 
onze doelstellingen hierin onderbrengen.

2.4 Zelf het goede voorbeeld geven

“Een beter milieu begint bij jezelf”. Deze slogan kan ook worden losgelaten op de 
eigen bedrijfsvoering van onze organisatie. Door als provinciale organisatie voorop 
te willen lopen en daarmee voorbeeldgedrag te tonen aan onze omgeving kunnen 
zichtbare resultaten snel binnen handbereik komen. Onze organisatie heeft hier al 
veel werk van gemaakt. Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de renovatiewerkzaam-
heden aan het provinciehuis met o.a. aandacht voor energiebesparing, plaatsing van 
zonnepanelen en gescheiden sanitatie. Ook scoort onze organisatie al hoog op de 
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verankering van duurzaamheid in het inkoopbeleid. Met de verdere centralisatie 
van onze inkoop is wellicht nog meer milieuwinst te behalen. Duurzaamheid geniet 
groeiende aandacht bij het beheer van onze eigen wegen en kanalen. En zo zijn er 
nog andere voorbeelden te noemen. Ook al mogen we tevreden zijn over tot nu toe 
geboekte resultaten, eigen voorbeeldgedrag blijft een punt wat continue aandacht 
vergt. We willen kijken of en op welke wijze hierin een rol voor onze themagroep is 
weggelegd. In ieder geval willen we input leveren voor het draagvlakonderzoek  naar 
milieuaspecten in de eigen bedrijfsvoering.
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3 2-9-5-50,  
 dé uitdaging van de eeuw

“Klim als Kleinduimpje maar 
gewoon bovenop de toren 
van Madurodam.”

In het  voorjaar van 2014 overleed voormalig astronaut Wubbo Ockels. Hij zette zich 
tot op zijn sterfbed in voor een duurzamere samenleving. Zo liet hij een afscheids-
brief na, waarin hij de opgave voor onze generatie mensen stevig neerzette: “De 
noodzaak om de aarde te beschermen is een steeds grotere noodzaak geworden. De 
ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op 
een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen. We zijn allemaal astronauten van 
het Ruimteschip Aarde.”

Sinds het einde van de vorige eeuw hebben we als overheden beleid ontwikkeld om 
het milieu binnen onze territoriale grenzen schoon, gezond en veilig te maken (zie 
ook hoofdstuk 4). Dit heeft successen opgeleverd. Echter, steeds meer worden we 
ons ervan bewust dat we als mensheid gesteld staan voor nieuwe milieuopgaven van 
een veel grotere omvang. Het betreft hier opgaven die niet zijn af te kaderen binnen 
de grenzen van een gemeente, provincie of land, maar het hele mondiale ecosysteem 
omvatten. De grote mondiale milieuopgave wordt vaak kernachtig samengevat in de 
cijferreeks 2-9-5-50. Onze samenleving staat voor de opgave om de klimaatveran-
dering te beperken tot 2°C opwarming, bij een wereldbevolking van zo’n 9 miljard 
mensen waarvan naar schatting 5 miljard mensen in 2050 tot de middenklasse zullen 
behoren (met alle extra consumptiewensen van dien). Klimaat, energie, voedsel, 
water, grondstoffen, ecosysteemdiensten: deze vraagstukken zijn innig verbonden. 
De nieuwe milieuproblemen van nu moeten we daarom integraal en op mondiale 
schaal bezien; ze laten zich niet meer opdelen in stukjes.

Ook al kan de bijdrage van een kleine Nederlandse provincie aan de mondiale 
milieuproblematiek nooit meer zijn dan een druppeltje op de gloeiende plaat, als 
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provincie Drenthe hebben we wel herhaaldelijk uitgesproken onze verantwoordelijk-
heid te willen nemen. Hiermee wil de provincie haar steentje bijdragen, zodat ook 
toekomstige generaties in prettige omstandigheden kunnen wonen en werken in een 
mooie provincie Drenthe. We voeren daarvoor beleid op vier “grensoverschrijdende 
milieuthema’s”: klimaat, grondstoffen, voedsel en biodiversiteit.

3.1 Klimaat en energie

Mede ingegeven door veranderingen in het klimaat en het schaarser worden van 
fossiele brandstoffen willen we in Drenthe de overgang maken naar een duurzame 
energiehuishouding. Wij willen een energiehuishouding die wordt gekenmerkt 
door betrouwbaarheid, een minimale uitstoot aan broeikasgassen en betaalbaarheid. 
Onze doelen en de wijze waarop wij die denken te bereiken zijn beschreven in de 
Energiestrategie. Hierin zetten we in op vijf “strategische sporen”:

I. groene grondstoffen en productieprocessen (m.n. besparing industrie en kring-
looplandbouw);

II. groene mobiliteit (m.n. biobrandstoffen en elektrisch rijden);
III. groene utiliteit en wonen (m.n. energiebesparing in de gebouwde omgeving); 
IV. groene energie en slimme systemen (m.n. productie van hernieuwbare energie en 

systemen voor transport en opslag);
V. schoon fossiel (afvang, transport en opslag van CO2 en tegengaan oxidatie 

veengebieden). 
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Via deze sporen en opties is de transitie van het gebruik van fossiele naar hernieuw-
bare energie te realiseren. Tegelijk bieden ze mogelijkheden voor impulsen voor een 
Drentse energie-economie (zie hoofdstuk 5).

Naast klimaatbeleid gericht op het tegengaan van verdere opwarming van de aarde 
voeren we ook klimaatadaptatiebeleid gericht op mitigatie van consequenties van 
klimaatverandering. Hierbij gaat het in onze provincie met name om de inrichting 
van een robuust en klimaatbestendig watersysteem. In de Omgevingsvisie hebben 
we hiervoor beleid geformuleerd dat inzet op risicobeperking tot een maatschap-
pelijk aanvaardbaar niveau op zowel wateroverlast als watertekort, ook wanneer het 
klimaat in de komende decennia grotere extremen laat zien. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar de Drentse beekdalen. Deze vervullen een cruciale rol in de natuur-
lijke veerkracht van het Drentse watersysteem.

3.2 Grondstoffen

In een groeiende wereldecononomie wordt de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen 
een toenemend issue. De EU heeft haar lidstaten opgeroepen om een “resource 
strategy” te ontwikkelen, gericht op het beperken van het beslag op natuurlijke 
hulpbronnen (zoals primaire grondstoffen, fossiele energie, vis, water). Hier is in 
Nederland tot op heden weinig mee gedaan. De provincie Fryslân heeft als eerste 
Nederlandse provincie het (eigen)belang wel begrepen en een provinciale grondstof-
fenagenda gemaakt. Het is ons streven in aansluiting hierop te gaan werken aan een 
Drentse (of Noord-Nederlandse) grondstoffenagenda. We zien daarbij een directe 
relatie met diverse beleidslijnen die binnen ons huis al zijn uitgezet:

 - Energiestrategie: In feite kan het werken aan een grondstoffenagenda gezien 
worden als een verdere uitrol van de Energiestrategie, dan wel, een nadere inkleding 
van het spoor “groene grondstoffen en productieprocessen” binnen de strategie.

 - Ons beleid ten aanzien van optimale, duurzame benutting van de Drentse grond-
watervoorraad als ‘het blauwe goud’ van Drenthe. Tot enkele jaren geleden 
lag de nadruk op het goed beheren en het goed verdelen van het water. In de 
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Omgevingsvisie 2014 is de koers verlegd naar benutting van kansen, bijvoorbeeld 
voor drinkwater, natuur, waterregulatie en het leveren van koude en warmte. 

 - Ons beleid ten aanzien van winning van oppervlaktedelfstoffen. Voor ontgron-
dingen ten behoeve van zandwinningen vinden we dit beleid terug in de 
Ontgrondingennota, voor winning van o.a. aardolie en zout hebben we onze 
provinciale beleidskeuzes aangegeven in de Structuurvisie Ondergrond 2.0.

 - Het zuinig omgaan met grondstoffen dan wel opnieuw benutten van afvalpro-
ducten in economische processen, zoals dit als principe geldt in bijvoorbeeld de 
biobased economy, de kringlooplandbouw en de circulaire economie. Zie hiervoor 
ook hoofdstuk 5 (‘Meer samenhang voor meer resultaat’).

3.3 Voedsel

Duurzaam voedsel gaat over de manier van produceren 
en verwerken, over de tussenhandel en over keuzes 
die de consument maakt. Veel consumenten 
zijn vervreemd geraakt van de productie 
van voedsel. De productie en verwerking 
zijn vaak grootschalig en staan letterlijk 
en figuurlijk ver van de consument af. De 
productiemethoden zijn lang niet altijd  
duurzaam, daarnaast zijn keuzes mogelijk in de 
samenstelling van ons menu. Veel consumenten 
eten te veel en niet gezond. In het hele voedselsysteem komt 
onnodige verspilling van voedsel voor. Duurzaam voedsel kan 
heel goed samen gaan met gezond voedsel. Voor een duurzamer en gezonder eetpa-
troon, zijn kennis en educatie nodig over productieprocessen en gezonde voeding. 
Dit geldt voor zowel ondernemers als consumenten. Het thema voedsel raakt aan 
maatschappelijke vraagstukken die in Drenthe spelen. Het is een thema om milieu- 
en duurzaamheidsbelangen te verwoorden en doelen te realiseren. Wij willen gaan 
onderzoeken welke mogelijkheden dit thema biedt. Daartoe gaan we samen met in 
elk geval de collega’s van economie, landbouw en ruimtelijke ordening een ambte-
lijke verkenning uitvoeren. 
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3.4 Biodiversiteit

Wereldwijd loopt de verscheidenheid van de in het wild levende dier- en planten-
soorten sterk achteruit. Dit is niet alleen zorgelijk voor de instandhouding van 
specifieke soorten, maar ook voor het functioneren van het hele ecosysteem aarde. 
Natuurlijke balansen raken verstoord. De belangrijkste oorzaken van de terug-
lopende biodiversiteit zijn de aantasting van leefgebieden en het veranderende 
klimaat. Om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te herstellen, zijn er 
wereldwijd afspraken gemaakt. Bij de doorvertaling naar Nederland is er voor 
gekozen in te zetten op een nationaal ‘Natuurnetwerk Nederland’. Dit is een samen-
hangend netwerk van gebieden, dat voldoende robuust is voor het in stand houden 
en duurzaam verbeteren van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor 
natuurlijke leefgemeenschappen. De provincies zijn verantwoordelijk voor het reali-
seren van het Natuurnetwerk door gebieden aan te wijzen en door zorg te dragen 
voor de kwaliteit van deze gebieden. In onze ‘Natuurvisie’ hebben we aangegeven 
hoe wij als Drenthe hier tegenaan kijken. Ook werken we in deze visie uit hoe zorg 
wordt gedragen voor Drentse natuur buiten het Natuurnetwerk. 
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4 Schoon, gezond en  
 veilig Drenthe

Het waarborgen van een schone, gezonde en veilige leefomgeving is de meest 
‘klassieke’ benadering van milieubeleid. Met het oog hierop zijn in de afgelopen 
decennia veel beleidsmaatregelen getroffen en is ook in Drenthe veel resultaat 
geboekt. De grootste milieuhygiënische knelpunten in de Drentse lucht, bodem en 
water zijn ondertussen opgelost. In het onderstaande geven we voor verschillende 
milieuthema’s een korte toelichting op de huidige stand van zaken en waar onze 
aandacht in de komende periode naar dient uit te gaan. 
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4.1 Schone lucht

Momenteel worden nergens in de Drenthe de wettelijke grenswaarden voor lucht-
kwaliteit (fijn stof en stikstofdioxide) overschreden. De provinciale beleidsinzet is 
om de huidige luchtkwaliteit te behouden en waar mogelijk verbeteren. De opgave 
waarvoor we ons in dat licht gesteld zien zit niet zozeer in het vormen van nieuw 
beleid, maar in goede monitoring en bewaking. Ter bevordering van de luchtkwa-
liteit in Nederland hebben rijk en provincies afspraken gemaakt in het Nationale 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Vanwege de goede luchtkwaliteit 
in Drenthe komen hier geen substantiële verplichtingen voor de provincie Drenthe 
uit voort. 

4.2 Schoon water

Het beleid voor de oppervlaktewaterkwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald 
vanuit Europa met de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moeten de watersy-
stemen in de provincie Drenthe, die als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, voldoen 
aan de waterkwaliteitsdoelen. In de huidige, eerste planperiode (2009-2015) geven 
de partners gezamenlijk uitvoering aan het KRW-maatregelenpakket. Dit pakket 
bestaat uit maatregelen als het afkoppelen, het herinrichten van watersystemen en het 
verminderen van emissies. In de aanloop naar de tweede KRW planperiode (2016-
2021) is vastgesteld dat in sommige Drentse gebieden de actuele chemische en ecolo-
gische waterkwaliteit nog ver is verwijderd van de gewenste kwaliteit. Binnen de 
provinciale organisatie is in de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen van 
maatregelenpakketten op gebiedsniveau. Hiermee zal in de komende periode worden 
gewerkt aan de totstandbrenging van de KRW doelstellingen. 

4.3 Schone en gezonde bodem 

Onze provincie wil de bodemkwaliteit in Drenthe bewaken en waar mogelijk verbe-
teren. Daarbij wordt gestreefd naar een duurzaam beheer en gebruik van de bodem. 
In de provinciale bodemvisie ‘Bodem, de grond van ons bestaan’ staat het Drentse 
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bodembeleid op hoofdlijnen beschreven. De bodemvisie is verder uitgewerkt in 
een aantal deelnota’s: ‘Werk maken van eigen bodem’ (over bodemgezondheid en 
bodemsaneringen), ‘Waardevol Drenthe’ (over het bodemarchief), ‘Structuurvisie 
Ondergrond 2.0’ en ‘Ontgrondingennota’ (over de Drentse bodemvoorraden).

4.4 Geluid

De belangrijkste veroorzakers van geluidhinder zijn het verkeer en de industrie. Voor 
verkeerslawaai is de provinciale inzet dat nergens de wettelijk vastgestelde grens-
waarden worden overschreden. In het ‘Actieplan EU-richtlijn Omgevingslawaai’ is 
voor de provinciale wegen in Drenthe met een verkeersintensiteit van meer dan zes 
miljoen verkeersbewegingen per jaar een ‘plandrempelambitie’ vastgesteld van 63 dB. 
Voor de provinciale wegen met jaarlijks ten minste drie miljoen verkeersbewegingen 
werken we samen met de collega’s van Verkeer&Vervoer en Wegen&Kanalen aan een 
actieplan. Tevens is de provincie op grond van de Wet geluidhinder en op basis van 
afspraken met betrokken gemeenten de beheerder van de geluidzones van gezoneerde 
bedrijventerreinen, geluidssportcentra (Assen, Nieuw-Roden, Emmen) en motor-
crossterreinen (Zuidwolde, Westerbork). Het provinciale beleid is erop gericht geluid 
te concentreren. Er is op dit moment nieuw rijksbeleid ten aanzien van geluid in de 
maak (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid: SWUNG-2). De 
ontwikkelingen op dit terrein volgen we aandachtig en zullen we, wanneer nodig, 
doorvertaling geven in ons eigen provinciale geluidbeleid.

4.5 Geur

De belangrijkste veroorzakers van geurhinder zijn de landbouw en de industrie. 
Het beheersen van de geurhinder van de landbouw is geregeld in de ‘Wet geurhinder 
en veehouderij’ en valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Geuroverlast 
van bedrijven wordt gereguleerd met de omgevingsvergunning. Ook dit is in de 
meeste gevallen een gemeentelijke zaak. Wij constateren in Drenthe geen dusdanige 
knelpunten dat deze nopen tot extra provinciale beleidsinzet.
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4.6 Externe veiligheid

Eind 2013 heeft het Rijk het startschot gegeven voor het programma “Impuls 
Omgevingsveiligheid 2015-2018”.  Op basis hiervan gaan wij – in samenwerking met 
de Drentse gemeenten, de Veiligheidsregio en de RUD – werken aan de uitvoering 
van een nieuw Drents meerjarenprogramma externe veiligheid.

4.7 Afval en asbest

Na de wijziging van de Wet Milieubeheer in 2001 is de rol van de provincie ten 
aanzien van het beleidsthema afval vrij beperkt geworden. Daarin is de nodige 
dynamiek aan het ontstaan, nu afval als onderdeel van een circulaire economie steeds 
meer in samenhang wordt gezien met grondstoffen:  “van afval naar grondstof’” (zie 
ook paragrafen 3.2 en 5.2).

Een specifiek afvaldossier waarin mogelijk een belangrijke rol is 
weggelegd voor onze provincie betreft asbest. 
Asbest vormt een belangrijk gezondheidsrisico. 
Het grootste probleem is eigenlijk dat 
asbest nog te veel een ‘latente’ afvalstof 
is; het maakt nog veel te beperkt deel 
uit van de afvalstromen. Op rijks-
niveau is wettelijk vastgelegd dat 
er vanaf  1 januari 2024 een algeheel 
verbod op asbest gaat gelden. 

Op dit moment is er in Nederland 
nog ongeveer 150 miljoen 
m2 aanwezig. Jaarlijks wordt 
gemiddeld zo’n 4 miljoen m2 aan 
asbestdaken gesaneerd. Het sanerings-
tempo ligt dus veel te laag. Een versnel-
lingsslag is noodzakelijk. Het wachten is op een partij 
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of coalitie die hiervoor op wil staan. Wij zien verschillende aanleidingen om in het 
komende jaar in ieder geval te onderzoeken wat de rol van de provincie Drenthe op 
dit dossier zou kunnen/moeten zijn.

Wij willen gaan verkennen op welke wijze versnelling van vervanging van asbest-
daken in Drenthe  mogelijk is en op welke manier wij als provincie het beste kunnen 
bijdragen aan die versnelling.

4.8 Stilte en donkerte als Drentse kernkwaliteiten

 
“Koester je  
kwaliteiten.  

We moeten niet  
zo saai worden als  
Noord-Brabant.”

In de Omgevingsvisie Drenthe (geactualiseerd in 2014) wordt als missie voor de 
Drentse omgeving geformuleerd: ”Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, 
passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is.” Onder ‘kernkwaliteiten’ 
worden kwaliteiten verstaan die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid 
van Drenthe. Er is langdurig in een gezamenlijk traject met vertegenwoordigers 
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van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners stilgestaan bij wat 
die Drentse kernkwaliteiten zijn. Uiteindelijk zijn zes kwaliteiten benoemd als de 
kernkwaliteiten van Drenthe: (1) rust, ruimte, natuur en landschap; (2) oorspronke-
lijkheid (authenticiteit, Drents eigen); (3) naoberschap; (4) menselijke maat; (5) veilig-
heid; (6) kleinschaligheid (Drentse schaal). 

Als uitwerking van de missie in de Omgevingsvisie merkt onze provincie “het 
behouden en waar mogelijk ontwikkelen van kernkwaliteiten” aan als iets van provin-
ciaal belang. Onze provincie toont hierin dus extra ambitie. Ter concretisering van 
deze ambitie zijn de kernkwaliteiten vertaald naar indicatoren. Zo is de kernkwaliteit 
‘rust’ doorvertaald naar de indicatoren ‘stilte’ en ‘duisternis’. Wij zien het als een 
opgave voor ons om ‘stilte’ en ‘duisternis’ als onderdelen van het kernkwaliteitenbe-
leid en de overall missie van de Omgevingsvisie 2014 nader beleidsmatig uit te werken.
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5 Meer samenhang voor  
 meer resultaat

De kerntaken voor de provinciale overheid liggen op het ruimtelijk-economisch 
domein en de wisselwerking tussen ruimte en economie. Daarbij zit de kracht van 
de provincie in het verbinden van partners om (gebieds)opgaven te realiseren. Daar 
waar nodig of wettelijk vereist is de provincie ondersteunend en toetsend. Maar in 
de eerste plaats wil de provincie Drenthe er vooral voor de Drenten zijn als regisse-
rende, stimulerende en ontwikkelingsgerichte organisatie.

In het streven om te komen tot een schoner, veiliger en duurzamer Drenthe denken 
wij dat betere integratie een belangrijke sleutel tot meer succes kan zijn. Wij zien het 
als onze uitdaging om in de komende jaren milieu- en duurzaamheidsdoelen nog 
beter verankerd te krijgen in de verschillende ruimtelijk-economische programma’s, 
projecten en processen waarin we als provincie een rol spelen. 

“Of we willen of niet, 
economie is de bepalende 
factor. Dit is het vertrekpunt 
voor eventuele herdefi-
nities van duurzaamheid 
en milieu. Denk aan de 
energie-economie, circulaire 
economie en werken aan 
resource efficiency.”

5.1 Energie economie

De overgang naar een duurzame energiehuishouding in Drenthe (zie hoofdstuk 3) 
heeft ook duidelijk een economische component. We willen ons minder afhanke-
lijk opstellen van import van (fossiele) energie van elders, maar zelf energie gaan 
opwekken. Hier komt veel bij kijken, o.a.: werken voor aanleg en onderhoud, 
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kennis en creativiteit voor innovaties, investeringskapitaal. Er ontstaat een op 
energie gebaseerde economie. Naar aanleiding van het Drentse ‘Programma Klimaat 
en Energie 2008-2011’ namen wij al waar dat het doelbereik van ons energiebe-
leid over het algemeen niet primair vanuit de duurzaamheidsgedachte tot stand 
komt. Vaak zijn het economische motieven die partijen bewegen om werk van 
klimaat- en energiedoelstellingen te maken. Vanuit deze ervaring zetten we in het 
‘Energieprogramma 2012-2015’ al in op een sterke focus op een integrale benadering 
van een energie economie. 

5.2 Biobased economy en circulaire economie

Drenthe kan – net zoals veel andere gebieden in Europa – maar in beperkte mate 
beschikken over eigen grondstoffen. In welke mate hebben we nog niet goed in 
beeld. We willen dit beter in de vingers krijgen door het opstellen van een eigen 
grondstoffenagenda (zie paragraaf 3.2). Buiten kijf staat dat Drenthe in de huidige 
economische processen veel grondstoffen en energie importeert. Daar ligt een forse 
besparingskans, die zowel voordelen kan bieden op milieugebied (beperking druk op 
mondiaal schaarse grondstoffen plus beperking afvalstromen) en op het terrein van 
de regionale economie: ‘groene groei’. 

‘Groene groei’ kan door slimmer om te gaan met de plantaardige biomassa die 
continu vrij komt in o.a. de Drentse landbouw- en natuurgebieden.  Deze biomassa 
is op allerlei manieren slim in te zetten; van hoogwaardige grondstof voor chemische 
producten tot vergistingmateriaal voor productie van biogas. De provincie Drenthe 
en Noord-Nederland zetten sterk in op de ontwikkeling van een zgn. ‘biobased 
economy’. Onze provincie voert hiervoor o.a. een ‘Actieprogramma BBE’ uit. 

‘Groene groei’ kan ook door in te zetten op een radicale transitie van onze productie-
processen en consumptiepatronen naar een ‘circulaire economie’. In de huidige 
productie- en consumptieprocessen wordt veel afval geproduceerd. Daarbij is 
er weinig bewustzijn welke kosten hiermee eigenlijk gemoeid gaan: verlies van 
investerings kapitaal, het (ongewild) genereren van maatschappelijke kosten voor 
afvalinzameling en verwerking en toenemende milieudruk. In een circulaire economie 
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wordt geen onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen en grondstoffen, maar draait 
alles om ‘performance’: het toevoegen van waarde aan een goed. Bijv. door slimmer 
ontwerpen (cradle2cradle), recycling, hergebruik, gedeeld gebruik, reparatie, etc. 

We willen de komende periode benutten om samen met andere  beleidsdomeinen 
(m.n. economie) te komen tot een samenhangende visie op wat ‘biobased 
economy’ en ‘circulaire economie’ voor onze provincie kunnen inhouden en welke 
vervolgstappen aanbeveling verdienen voor een versnelde transitie hiernaartoe.

Wij willen bij de verdere uitwerking van circulaire economie nadrukkelijk een 
verband leggen met ons stimuleringsbeleid op het gebied van energiebesparing, 
omdat duurzaam grond stoffenbeheer niet zelden een aanzienlijke energiebesparing 
in de keten oplevert.

5.3 Duurzame landbouw

Onze provincie hecht veel belang aan de aanwezigheid van een robuuste en 
duurzame landbouwsector in Drenthe. Daarbij stellen we vast dat alle relaties die de 
landbouw onderhoudt met haar omgeving en vice versa op de een of andere manier 
bij kunnen dragen aan verduurzaming van de keten. Vanuit dit gedachtegoed is in 
2014 in nauwe samenwerking met partners uit de landbouwketen de beleidsnotitie 
‘Boeren op goede gronden; Wegwijzer voor de Drentse landbouw’ opgesteld. Het 
is een uitnodiging aan alle betrokken partijen om samen te werken aan een verdere 
verduurzaming van de landbouwsector. De principes van een ‘biobased economy’ 
(hoogwaardige benutting van hoogwaardige producten) en ‘circulaire economie’ 
(‘kringlooplandbouw’) zijn geïntegreerd in de provinciale visie op duurzame 
landbouw.

5.4 Gezondheidseconomie

In het provinciale Kaderprogramma Economische Investeringen 2011-2015 (KEI) 
zet onze provincie o.a. in op gezondheidseconomie. In de gezondheidseconomie 
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staat gezond en actief ouder worden (‘healthy ageing’) voorop. Drenthe ziet dit als 
een nichemarkt die kansen en mogelijkheden biedt voor versterking van de eigen 
economische ontwikkeling. Naast het werken aan preventie, zorg en genezing 
(‘care&cure’) kan het hierbij tevens gaan om gezondheidstoerisme (‘healthy lifestyle 
hospitality’). Denk bijvoorbeeld aan het ‘Vitaness’ initiatief in Schoonloo dat inzet 
op de ontwikkeling van een gezondheidscentrum, waar in een omgeving ontdaan 
van stress en prikkels ‘holistische zorg’ kan worden geboden. Gezondheidseconomie 
en gezondheidstoerisme kunnen nieuwe invalshoeken geven aan het provinciale 
milieu- en duurzaamheisbeleid; ook in het licht van ons ‘mission statement’ in 
de Omgevingsvisie: “Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de 
kernkwaliteiten die de provincie rijk is.” We willen dit in de komende periode 
nader gaan verkennen.
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5.5 Duurzaam omgevingsbeleid

Onze provincie heeft een behoorlijke traditie in het integraal benaderen van milieube-
leid en ruimtelijke beleid. Met name ingegeven door de complexiteit van de milieusi-
tuatie in de Drentse beekdalen sloeg de provincie Drenthe aan het einde van de vorige 
eeuw al aan het pionieren met integrale gebiedsgerichte benaderingen. Het leidde er 
onder meer toe dat Drenthe in 1998 als eerste Nederlandse provincie ging werken met 
één integraal plan voor de hele Drentse leefomgeving: het Provinciaal Omgevingsplan 
(POP). Dit POP incorporeerde in één keer het oude streekplan, waterplan, verkeer- 
en vervoersplan en dus ook het milieubeleidsplan. Deze integrale benadering van 
het omgevingsbeleid heeft onze provincie nadien – met het POP2 in 2004 en de 
Omgevingsvisie 2010/2014 – vastgehouden. Wel moeten we vaststellen dat, terwijl 
milieubeleid in het eerste POP gold als grote aanjager van integrale visievorming, het 
integrale “milieugeluid” in de laatste versies wat is vervaagd. 

Het is ons streven om de twintig jaar geleden ingezette lijn nieuw leven in te blazen 
en met nieuw elan te gaan werken aan integratie van milieu- en duurzaamheidsdoel-
stellingen in het Drentse omgevingsbeleid. Het belang hiervan is des te groter, nu op 
rijksniveau met de nieuwe Omgevingswet wordt voorgesorteerd op het terugbrengen 
van generieke milieuregelgeving en juridische ruimte te creëren aan decentrale 
overheden voor gebiedsgericht maatwerk. We willen intensiever en vroeger inbreng 
leveren bij gebiedsprocessen op verschillende schaalniveaus: op Noord-Nederlands 
niveau, op provinciaal niveau en op het niveau van specifieke Drentse gebieds-
opgaven. 
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Een faciliteit die we willen inzetten bij ons streven om tot de verbeterde integratie 
te komen is het vorig jaar nieuw opgerichte expertiseteam voor m.e.r.-gerelateerde 
zaken: ‘merXP Drenthe’. Het expertiseteam faciliteert en adviseert concernbreed en 
pro-actief op het gebied van milieueffectrapportages (m.e.r.). Hiermee bewerkstel-
ligen we o.a. vroegtijdige betrokkenheid bij ruimtelijk-economische projecten en 
creëren we gelegenheid voor beleidsinhoudelijke inbreng.

5.6 Duurzame mobiliteit

Met het oog op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe zet de 
provincie zich in voor een goede bereikbaarheid; zowel voor personenverkeer 
als voor goederentransport. Het belangrijkste beleidsdocument hiervoor is het 
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan. Drenthe heeft op mobiliteitsgebied een aantal 
kenmerkende eigenschappen. Zo is Drenthe de provincie met de meeste autobezit-
ters per hoofd van de bevolking en geldt het fietsen als een belangrijke pijler in de 
toeristische marketing van Drenthe. Duurzaam mobiliteitsbeleid kan verschillende 
milieu- en duurzaamheidsthema’s vervatten:
 - Lucht en geluid (klassieke milieuthema’s)
 - Klimaat en energie (spoor II van de Energiestrategie gaat specifiek over ‘groene 

mobiliteit’)
 - Verkeersveiligheid (als indicator van de kernkwaliteit ‘veiligheid’)

Onze organisatie beschikt over relatief veel instrumenten om te komen tot verduur-
zaming van de mobiliteit in Drenthe. Naast geëigende, kaderstellende beleidsin-
strumenten zit de provincie namelijk ook direct aan de knoppen als het gaat om 
beheer en onderhoud van provinciale wegen en kanalen en concessieverlening van 
openbaar vervoer in Drenthe. Verder heeft onze organisatie een eigen wagenpark en 
maakt mobiliteitsbeleid deel uit van het personeelsbeleid. Wij zijn van mening dat er 
potentieel veel winst is te behalen door brongericht milieu- en duurzaamheidsdoel-
stellingen te integreren in ons provinciaal mobiliteitsbeleid. Hiervan willen we de 
komende periode werk maken.
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