
 

Aan: 

- College van burgemeester en wethouders Aa en Hunze 

- College van burgemeester en wethouders Assen 

- College van burgemeester en wethouders Groningen 

- College van burgemeester en wethouders Tynaarlo 

- College van gedeputeerde staten van Drenthe 

- College van gedeputeerde staten van Groningen 

- Dagelijks bestuur waterschap Hunze en Aa’s  

 

 Assen, Referentie Onderwerp: 

5 maart 2019 NBEL348 Notitie Drentsche Aa,  

  Landschap met energie?   

 

 

 

L.S. 

 

 

Hierbij ontvangt u de notitie Drentsche Aa, Landschap met energie? zoals dat 

door het Overlegorgaan Drentsche Aa op 21 januari 2019 is vastgesteld.  

 

Kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa  

Als uitwerking van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016) heeft het 

Overlegorgaan een Kennis- en kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa geïnitieerd. Een 

samenwerking tussen medewerkers en bestuurders van organisaties uit het 

Overlegorgaan aangevuld met themadeskundigen, waarbij de Natuur- en 

Milieufederatie Drenthe het proces faciliteert. De bijgevoegde notitie is het eerste 

concrete resultaat van deze werkwijze. 

 

Klimaat en energie: wat kan er wel? 

De notitie geeft inzicht in de mogelijke bijdrage vanuit het Nationaal Park Drentsche 

Aa aan klimaatadaptatie en de energietransitie. De rapportage is tot stand 

gekomen op basis van vooronderzoek naar de energieopgave en –potenties in het 

Drentsche-gebied en een concretisering daarvan tijdens een werksessie met 

verschillende stakeholders. Kernvraag daarbij was: wat kan er wel in het Nationaal 

Park Drentsche Aa?  

 

Deze rapportage levert aan de ene kant een bijdrage aan het proces dat zal leiden 

tot een Regionale Energiestrategie voor de provincie Drenthe. Maar meer nog 

beoogt het de basis te zijn voor vervolggesprekken en –acties in en met de 

bewoners/gebruikers van het Nationaal Park Drentsche Aa. Als Overlegorgaan 

zetten we in op gedragen lokale initiatieven, die we ook willen faciliteren. 
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Input voor Regionale Energiestrategie Drenthe 

Met deze notitie is wederom een bijdrage geleverd aan het duurzaam in 

standhouden en door ontwikkelen van het Drentsche Aa-gebied, met zijn vele 

kwaliteiten, doelstellingen en opgaven en met respect voor alle belangen.  

 

Het blijkt dat het Nationaal Park Drentsche Aa nu al een bovengemiddelde bijdrage 

levert op het gebied van klimaatbestendigheid, waterdoelen (WB21/KRW) en het 

vastleggen van CO2 door een toename van biomassa in natuurgebieden. En die 

bijdrage zal alleen maar verder toenemen bij het verder realiseren van het 

Natuurnetwerk Nederland. Ingeschat is dat dit zelf kan oplopen tot 40% van de CO2 

uitstoot als gevolg van huidige energieverbruik in het Drentsche Aa-gebied. 

 

Als voorzitter bied ik u deze notitie aan met het nadrukkelijk verzoek die te 

gebruiken in het proces dat dit jaar leidt tot de Regionale Energiestrategie Drenthe. 

Met deze uitwerking hebben we als Overlegorgaan Drentsche Aa de 

landschappelijke kwaliteiten zoals beschreven in onze Landschapsbiografie van de 

Drentsche Aa 2.0 als vertrekpunt genomen en vandaaruit gezocht naar onze 

bijdrage aan de klimaatadaptatie en de energietransitie waar we met z’n allen voor 

staan. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

H.R. Oosterveld,  

onafhankelijk voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa  

 

 

 


