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Samen duurzaam
ondernemen: ‘Kansen
voor Noord-Drenthe’
Als Rabobank Noord-Drenthe geloven wij in
samenwerking. Onze coöperatie streeft bovendien
naar een duurzame samenleving. Onze visie is
niet voor niets: “We zijn er in Noord Drenthe om
actief, betrokken en op optimale wijze de ambities
van onze leden en klanten te helpen realiseren”.
Dit vormt ook de basis voor dit Triple P-onderzoek
in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. Het
biedt kansen voor een duurzaam perspectief voor
Noord-Drenthe. Het onderzoek is uitgevoerd door
de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van
Rabobank Nederland.
Het samenbrengen van betrokken mensen en
met elkaar bouwen aan de toekomst, is geworteld
in het gedachtegoed van de Rabobank. Vanuit
onze coöperatieve grondslag leveren we graag
een bijdrage aan de lokale gemeenschap. Niet
alleen met het coöperatief dividend en onze
sponsoring, maar vooral door samenwerking te
bevorderen tussen partijen die invloed hebben in
ons leefgebied.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit onderzoek bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van de regio.
Met dit onderzoek willen wij aanknopingspunten bieden en gesprekken initiëren, maar ook de
gezamenlijkheid in beslissingen bevorderen die bijdragen aan het versterken van het woon-,
werk- en leefklimaat in Noord-Drenthe.
Graag bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport.
Deelnemers aan interviews, workshops en discussies hebben vanuit hun specifieke, lokale en
regionale deskundigheid en betrokkenheid een belangrijke bijdrage geleverd. Hun bijdrage
sterkt ons in het idee dat een studie naar de economische, sociaal maatschappelijke en
ecologische duurzaamheid van Noord-Drenthe belangrijk is en bovendien dat het benodigde
draagvlak voor duurzame ontwikkelingen in de regio aanwezig is.
Ik wens u veel leesplezier en verwacht dat het u (ook) inspireert mee te
denken over de leefbaarheid en economische vitaliteit van de lokale en
regionale samenleving.
Karel van Vugt
Directievoorzitter Rabobank Noord-Drenthe
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Conclusie
De inwoners van Aa en Hunze en Tynaarlo bevinden zich
wat betreft people in een minder duurzame omgeving
dan de gemiddelde Nederlander. Dat is vooral te wijten
aan demografische ontwikkelingen en een zeer beperkt
aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen.
Noord-Drenthe beschikt echter ook over een aantal zeer
sterke eigenschappen. De inwoners zijn in economisch opzicht
in grote mate onafhankelijk en steken ook qua kwalificatie voor de
arbeidsmarkt gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Verder is de sociale
cohesie zeer sterk en biedt het gebied de inwoners een prettige woonomgeving, wat tot uitdrukking
komt in een relatief hoge woningwaarde.

Aanbevelingen
Benader de economische duurzaamheid op grotere schaal
Economische ontwikkelingen hebben veel invloed op de sociale duurzaamheid. De deelnemers aan
de workshop stelden dat de economie niet op de schaal van Noord-Drenthe, maar juist op een veel
hoger schaalniveau bezien moet worden. De leefbaarheid in Noord-Drenthe wordt namelijk niet
zozeer beïnvloed door de werkgelegenheidsontwikkeling in het gebied zelf, maar vooral door de
ontwikkeling in Noord-Nederland als geheel.
Faciliteer initiatieven van lokale ondernemers
Voor de sociale duurzaamheid in de kernen van Noord-Drenthe is de ‘autonome’ economische
ontwikkeling van groot belang. De lokale overheid wordt gevraagd initiatieven van lokale
ondernemers met een positieve grondhouding op het gebied van milieuhinder en ruimtelijke
ordening te faciliteren.
Verhoog de maatschappelijke participatie
Maatschappelijke participatie ‘moet ook uit de mensen zelf komen’ en is evenmin ‘maakbaar’ als
economische ontwikkeling. Aan de andere kant vormt deze geringe maakbaarheid voor de ‘aanjagers’
een uitdaging. Zij proberen de participatie van de inwoners van Noord-Drenthe te vergroten door
goed bereikbare en aantrekkelijke activiteiten te organiseren.
Hervorm de woningmarkt
De woningmarkt is volgens de deelnemers aan de workshop een belangrijk aandachtspunt.
Doorstroming is door de slechte marktomstandigheden vrijwel niet meer aan de orde. Daardoor
kunnen veel ouderen geen geschikte huisvesting vinden. Ook jongeren krijgen hierdoor weinig
kans om zich in Noord-Drenthe te vestigen. Hervorming en herstructurering zijn daarom gewenst.
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Conclusie
De ecologische kwaliteit van Noord-Drenthe is zeer positief,
waarbij vooral Aa en Hunze goed uit de bus komt. Het is
vooral de lage milieudruk van de bevolking en de economie
die, voor een gunstige uitkomst zorgt. Hierin ligt ook de
kracht van het gebied: een landelijke omgeving met veel
openheid en natuur en weinig bebouwing. De landbouw is
van grote maatschappelijke betekenis voor het gebied, het is
de belangrijkste drager van het landschap.
Het platteland en de stad zijn met elkaar verbonden. Steeds meer mensen
vertoeven op het platteland, wandelend of fietsend in hun eigen omgeving of
als recreant elders in het landelijk gebied. Economische vitaliteit is een voorwaarde om lokaal
draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het beleid voor natuur en landschap
kan dus alleen worden voortgezet als dat in evenwicht gebeurt met de economische ontwikkeling
van het platteland. Derhalve is een balans nodig tussen de verschillende functies in het landelijk
gebied: wonen, werken en recreëren.

Aanbevelingen
Combineer planet met profit
De workshopdeelnemers gaven aan dat duurzaam ondernemen meer onder de aandacht
moet worden gebracht bij het (agrarische) bedrijfsleven. De focus zou in eerste instantie op
‘bewustwording’ moeten liggen en op wat duurzaam ondernemen kan opleveren.
Biedt de agrarische ondernemer een alternatief perspectief
Van oudsher zijn boeren de beheerders van het landschap. Er wordt van hen dan ook een steeds
actievere rol verwacht in het beheer van het landschap. Om de structuur van het landschap voor
de toekomst in goede banen te leiden, is het nodig dat naast het denken in ‘grootschalig’ ook
‘kleinschalig’ en ‘wat past bij het gebied’ in de plannen wordt betrokken. Zowel voor de overheid
als voor de bank is een rol weggelegd om zich in te zetten op maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Waarborg de toegankelijkheid van het gebied zonder dat de natuur en het omringende
landschap worden aangetast
Het hoge aandeel natuur in dit gebied wordt alom geprezen. Men refereert dan vooral aan het
Nationaal Landschap Drentsche Aa dat in combinatie met voorlichting onder de eigen bevolking
(vooral jongeren) over wat het landschap allemaal aan mogelijkheden te bieden heeft landelijk
kan worden gepromoot.
Stel een beheer- en activiteitenplan op voor cultuurhistorisch erfgoed
Het is zaak om de betrokkenheid van de inwoners bij het gebied te vergroten om de cultuurhistorische
waarden in stand te houden. Dit komt aan op voorlichting en bewustwording. Een activiteiten- en
beheerplan is dan een eerste stap om beeldbepalende elementen te beschermen. Het oprichten
van een speciaal fonds voor cultuurhistorisch erfgoed zou naar de mening van de workshop een
belangrijke tweede stap kunnen zijn.
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Conclusie
Wat betreft economische duurzaamheid scoren Aa en
Hunze en Tynaarlo verschillend. Tynaarlo is de grote
broer van de twee en doet het goed als het gaat om
welvaartscreatie en economische vernieuwing. Vooral de
starters, de winstgevendheid, het investeringsniveau en de
innovatieve banen springen in het oog. Voor een landelijke
gemeente is dat bijzonder. Aa en Hunze is in economisch
opzicht een ijler gebied en scoort minder gunstig.
Wat betreft de afzet- en arbeidsmarkt doen beide gemeenten het minder goed, wat geheel is toe
te schrijven aan het relatief lage aantal inwoners van de regio. Vooral Aa en Hunze is dunbevolkt,
waardoor bedrijven moeilijker aan personeel kunnen komen en een kleinere afzetmarkt hebben.
Dat geldt in mindere mate ook voor Tynaarlo.
Ook de productiefactor, de mate waarin de omgeving de economie van ruimte voorziet, is aan de
lage kant, wat niet ongewoon is voor landelijke regio’s. Er is minder ruimte voor werk en infrastructuur
beschikbaar en de waarde van het vastgoed is, mede door de ligging van het gebied, lager dan
landelijk.

Aanbevelingen
Benut Groningen Airport Eelde
Met de baanverlenging kan de
luchthaven gestalte geven aan de
doelstelling om een ‘volwaardige
regionale luchthaven van nationale
betekenis’ te worden en krijgt het de
mogelijkheid om ‘op duurzame wijze
mee te groeien in de veranderende
markt
voor
internationaal
handelsverkeer’, aldus de luchthaven.
De deelnemers van de workshop
onderschrijven dit.
Zet in op toerisme & recreatie
Volgens de deelnemers van de
workshop heeft de sector toerisme &
recreatie kansen om uit te groeien tot een sector van grote economische betekenis. Een duidelijke
visie is daarom van groot belang (met daarin o.a. het toeristisch profiel, de doelgroep(en), marketing,
nodige ontwikkelingen, de te varen koers).
Vergroot de bestuurlijke slagkracht
De bestuurlijke slagkracht is een zorgenkindje. De deelnemers van de workshop gaven aan dat de
gemeenten hun visie op de economische ontwikkeling van Noord-Drenthe in het algemeen verder
kunnen ontwikkelen en aan lef, daadkracht en keuzes maken, kunnen groeien. Zij geven dan ook
aan dat hun grootste wens is dat er een economische visie komt op de ontwikkeling van NoordDrenthe, waarin heldere keuze worden gemaakt over de focus op bepaalde sectoren en over welke
functies waar in het gebied terechtkomen.

