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Conclusies en Aanbevelingen
Conclusies
Noord- Drenthe is bovengemiddeld duurzaam. De totaalscore voor de drie dimensies van T riple P is zow el in Aa en Hunze als in Ty naarlo hoger dan landelijk. De
twee ge meenten krijgen zelfs exact dezelfde score. Tynaarlo zit w at bet reft de
dimensies people en prof it op het landelijk gemiddelde en krijgt een gunst ige sc ore op de dimensie planet. Aa en Hunze zit wat bet reft people net onder het landelijk gemiddelde, krijgt een lage score op prof it en doet het zeer goed w at bet reft
planet (zie onderstaande f iguur). Hoew el de twee gemeenten dezelfde totaalscore
krijgen, is Tynaarlo dus meer in balans. Vanuit de gedachte dat duurzaamheid
meer is dan alleen een hoge score voor Triple P en een hoge score voor de ene
dimensie niet ten koste mag gaan van een andere, is Tynaarlo duurza mer.
Triple P balans Aa en Hunze
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Kijkend naar de gedetailleerde uit ko msten binnen de drie di mensies people, planet en prof it, zien w e eveneens veel ov ereenkomsten tussen Aa en Hunze en Tynaarlo. De sociale duurzaamheid (people) w ordt geken merkt door een hoge soc iale cohesie en een lage beschikbaarheid v an werk en v oorzieningen. De ecologische duurzaamheid (planet) kenmerkt zich door een bovengemiddelde score v oor
de natuurlijke omgeving en het menselijk landschap, maar v ooral door een zeer
lage druk die de bevolking en de econo mie op het landschap uitoefenen. Dat
wordt veroorzaakt door de lage bev olkings- en econo mische dichtheid. Daar staat
dan ook tegenover dat binnen de econo mische duurzaamheid (prof it) sprake is
van relat ief weinig ruimte voor het bedrijf sleven en een beperkt e afzet- en arbeidsmarkt . De voornaamst e conclusie is dan ook dat in Noord- Drent he planet de
boventoon voert, wat alles te maken heeft met de ligging en de uiterlijke kenme rken van de regio. Het is een ‘open’ gebied, waarin de natuur en de agrarische
sector het gezicht vor men, met relatief weinig bebouw ing. Dat is een belangrijke
kracht van de regio. Het is dan ook de kunst om vooral de andere twee dime nsies, people en vooral prof it, te st imuleren, w aarbij de natuurlijke waarden v an
het gebied blijven behouden.
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Aanbevelingen
Op basis van de uit ko msten van de T riple P Monitor hebben op 2 februari 2012
drie w orkshops, één voor elke di mensie, plaatsgevonden met 53 stakeholders uit
de regio. Zij gaven aan wat de belangrijkste sterke en zw akke punten van het gebied zijn en welke acties kunnen w orden ondernomen om de duurzaa mheid te
vergroten. Hieronder worden deze aanbevelingen per di mensie weergegeven die
bovendien zijn aangescherpt aan de hand van drie diepte- interv iews. Doordat de
drie dimensies nauw met elkaar zijn verbonden, hebben ontw ikkelingen in de ene
dimensie invloed op de andere twee di mensies. Dit speelt vooral bij de dimensie
people, omdat de soc iale duurzaamheid in Noord- Drent he v oor een belangrijk deel
wordt beïnv loed door de economie (werkgelegenheid, voorzieningen, woningmarkt , et cetera). Om die reden w erden t ijdens de w orkshop people ook economische aanbevelingen gedaan.

People
Be nade r de e conomisc he duurzaa mhe id op grote re sc ha a l
De deelnemers aan de workshop stelden dat vooral het econo mische aspect niet
op de schaal van Noord- Drent he, maar juist op een veel hoger schaalniv eau bezien moet w orden. Oftewel, de leefbaarheid in Noord- Drent he w ordt niet zozeer
beïnvloed door de werkgelegenheidsontwikkeling in het gebied zelf, maar vooral
door de ontw ikkeling in Noord- Nederland als geheel. Inw oners v an Noord- Drent he
zijn voor hun werk i mmers sterk op de stad Groningen en Assen georiënteerd. De
werkgelegenheid in de st reek zelf stoelt nog sterk op de agrarische sector en op
de aanwezigheid van grote zorginstellingen.
Facilitee r initiatiev en v an loka le onde rne me rs
Er deed zich een verschil van mening voor ov er de mate w aarin de werkgelegenheidsontw ikkeling ‘maakbaar’ is. Een deel zag de door de overheid af gedwongen
spreiding van economisc he activ iteit als oplossing, een ander deel noe mde dit –
gezien de ervaring met de spreiding van rijksdiensten – zinloos. Wel was er overeenstemming over het belang dat ‘autonome’ econo mische ontwikkeling in de
verschillende kernen in Noord- Drenthe kan hebben voor de duurzaamheid van het
gebied. De lokale overheid wordt gev raagd initiat ieven van lokale onderne mers
met een positieve grondhouding op het gebied v an milieuhinder en rui mtelijke ordening te fac iliteren. Dergelijke initiatieven w orden als onont beerlijk gezien voor
het behoud van werk, inwoners en leef baarheid in de kernen.
Ve rhoog de ma atschappe lijke pa rtic ipa tie
De leef baarheid vertoont een tweeslacht ig beeld. Het sociaal-econo mische en sociaal-cult urele niveau van de inw oners v an Noord- Drent he is relatief hoog. Daardoor zijn de meeste inwoners goed in staat om – met de eigen auto – v oorzieningen in de grote kernen of in de steden buiten het gebied te bereiken. De inwoners
van Noord- Drent he zijn met andere woorden in grote mate zelf redzaa m. Het ontbreken van voorzieningen in kleine kernen deert hen dan ook niet. Ook zijn er in
de meeste kernen tal van v rijw illige activ iteiten op sociaal, cultureel en soms zelfs
econo misch v lak. Deze activ iteiten staan of vallen vaak echter met de inzet door
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enkele ‘aanjagers’. De vergrijzing zorgt erv oor dat de ‘poule van aanjagers’ op
den duur kleiner wordt en vor mt daardoor een bedreiging voor de leef baarheid.
Bovendien is lang niet iedere inw oner van Noord- Drenthe actief op sociaal v lak.
Professionele welzijnszorg en v rijw illigerswerk slagen er niet in eenzaamheid van
vooral oudere inwoners te voorko men. Maatschappelijke participat ie ‘ moet ook uit
de mensen zelf komen’ en is even min ‘ maakbaar’ als economische ontw ikkeling.
Aan de andere kant v ormt deze geringe maakbaarheid voor de ‘aanjagers’ een
uitdaging. Zij proberen de part icipat ie van de inw oners v an Noord- Drent he te
vergroten door goed bereikbare en aant rekkelijke activ iteiten te organiseren. De
geringe bevolkingsomvang van het gebied en de sterke sociale cohesie maken het
daarbij mogelijk doelgericht – v raag- of klant gericht – te werken. De zeer succesvolle, door v rijw illigers georganiseerde en bestuurde ‘belbus’ in Noord- Drenthe is
een goed voorbeeld van zo’n klantgerichte aanpak. Ook het bundelen van voo rzieningen – het huidige beleid – kan ertoe leiden dat het aanbod voor de inwoners
van de streek aant rekkelijker wordt. De beide ge meenten zetten in de ‘ middelgrote kernen’ in op een dergelijke bundeling.
Tot slot is enkele jaren terug een kentering geko men in het huisv esten van (ex)pat iënten uit de geestelijke gezondheidszorg in woonw ijken. De beoogde integratie vond niet plaats. Welzijnsinstellingen en gemeenten zetten nu in op het ‘in de
instelling halen van de sa menlev ing’ door v oorzieningen v an de instellingen –
zwembad, sport hal, t heater – open te stellen voor anderen dan de bewoners van
de instelling alleen.
He rvorm de woningma rkt
De w oningmarkt is volgens de deelne mers aan de w orkshop een belangrijk aa ndachtspunt. Doorstroming is door de slechte markt omstandigheden v rijwel niet
meer aan de orde. Daardoor ko men ouderen er niet ( meer) toe om v oor hen geschikte huisvest ing te bet rekken. Mede hierdoor krijgen jongeren geen kans zich
in Noord- Drenthe te vest igen. Van de w oningcorporat ies wordt gevraagd ook in de
kleine kernen voor starters te bouwen en verder om de markt ‘open te breken’
door woningen van ouderen op te kopen en aan jongeren te v erhuren of te verkopen.

Planet
Combinee r pla ne t me t profit
De w orkshopdeelne mers gaven aan dat duurzaam onderne men meer onder de
aandac ht moet worden gebracht bij het (agrarische) bedrijf sleven. De f ocus zou in
eerste instantie op ‘bewustwording’ moeten liggen en op w at duurzaam ondernemen kan opleveren. Dit is tot nu toe bij veel (agrarische) onderne mers onbekend
of zelfs onbemind. Velen w illen niet de risico’s dragen die bij het pionieren van
duurzaa m ondernemen horen. Zodra ondernemers bij hun concullega’ s zien dat
verduurza men van de bedrijfsvoering wel degelijk rendement oplev ert, zijn ze
eerder geneigd o m die veranderingsslag ook op het eigen bedrijf toe te passen.
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Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld onderne mersavonden te organiseren
met als the ma duurzaa mheid. Onderne mers w illen wel degelijk v erantwoord ondernemen, maar kunnen dat niet indiv idueel klaar spelen. Men ziet een belangrijke rol w eggelegd voor de belangenorganisat ies, zoals onderne mersv erenigingen,
om duurzaam ondernemen meer te promoten en het gezamenlijk met de onde rnemers op te pakken en ervaringen uit te wisselen.
Biedt de agra risc he onde rneme r e e n a lte rna tie f pe rspe ctie f
Deze aanbeveling staat in het verlengde van het voorgaande. Van oudsher zijn
boeren de beheerders van het landschap. Er w ordt v an hen dan ook een steeds
actievere rol verwacht in het beheer van het landsc hap. Van part iculieren en het
bedrijfsleven (landgoedeigenaren) wordt verwac ht dat zij in de toekomst f inanc ieel gaan bijdragen aan het in stand houden van het landschap. Maar v ooralsnog
staan agrariërs van oudsher het dichtste bij de natuur. Het agrarische natuurbeheer en de bedrijfs matige activiteiten van de boeren staan vaak op gespannen
voet met elkaar. In de ogen van boeren is sc haalv ergroting vaak de enige haalbare mogelijkheid o m hun bedrijf w instgevend(er) te maken en in te kunnen spelen
op de st rengere eisen die vanuit Brussel worden opgelegd. Om de st ructuur v an
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.
Hierbij kan worden gedacht aan het ontw ikkelen van een ander ty pe product dat
duurzaa m van aard is en aansluit bij de kracht van het gebied. Hierv oor is uiteraard kennisdeling tussen boeren onderling, maar ook met de univ ersiteiten van
Groningen en Wageningen essent ieel om concrete stappen te zetten.
Be la ngrijke rol we ggelegd voor ove rhe id e n ba nk om boe re n te onde rste une n
Om dit te bereiken is het belangrijk dat de lokale en prov inciale ov erheid duidelijke regels stelt met bet rekking tot schaalvergrot ing en dat zij een duidelijke v isie
heeft op de toekomst v an het landschap. Maar niet alleen voor de overheid, maar
ook voor de bank is een rol weggelegd o m zich in te zetten op maatschappelijk
verantwoord onderne men.
Waa rborg de toe ga nkelijkhe id va n het ge bied zonde r dat de natuur e n het
omringe nde la ndsc ha p worde n a a nge tast
Het hoge aandeel nat uur in dit gebied w ordt alom geprezen. Men ref ereert dan
vooral aan het Nat ionaal Landschap Drentsche Aa. Onder de w orkshopdeelne mers
was echter sprake van een tweedeling in de discussie. Aan de ene kant vindt men
dat er al veel toegangspoorten tot de natuur en het Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn en dat het aantal recreanten nu het maximu m heeft bereikt. Het creeren van meer toegankelijkheid tot het gebied zal leiden tot overcapaciteit van
bezoekers en de natuurw aarden verzwakken. Momenteel zorgt de zonering van
parkeerplaatsen en toegangspoorten e rvoor dat recreanten zic h slechts in een
omt rek van een paar kilometer rondo m de parkeerplaatsen begeven. De actieve
wandelaar en f ietser trekken verder het gebied in. Dit zorgt ervoor dat niet ov eral
langs w egen ‘blik’ geparkeerd staat.
Tot op heden is het Nat ionaal Landschap nauwelijks gepro moot en v rijwel onbe-

6

kend bij personen die niet in het noorden des lands wonen. Vooralsnog komt het
merendeel van de recreanten vooral uit Drent he, Groningen en F riesland. De andere helft van de workshopdeelnemers v indt juist dat het Nat ionaal Landschap
verder moet worden gepromoot en dat de toegankelijkheid moet w orden uit gebreid. Dit in combinatie met voorlichtings- en bew ustwordingsactiv iteiten onder
de eigen bevolking (vooral jongeren) ov er wat het landschap alle maal aan mogelijkheden te bieden heeft. De ontw ikkeling van het Geopark de Hondsrug kan hier
onderdeel van zijn.
Ste l e en be hee r- e n ac tiv ite itenpla n op v oor c ultuurhistorisc h e rfgoe d nadat ge mee nte lijk onde rzoe k is a fge rond
Uit ons onderzoek blijkt dat het buitengebied een rijke cultuurhistorische waarde
vertegenw oordigt. Het esdorpenlandschap en de hunebedden zijn hier concrete
voorbeelden van. Maar ook oude molens en kerken zijn ty perend voor het gebied
en van grote cult uurhistorische waarde. Momenteel v oe ren de gemeenten Aa en
Hunze en Tynaarlo onderzoek uit naar de cultuurhistorische en archeologische
waarden van het gebied. Welke gebouwen en ander erf goed vallen hier nu precies
wel en niet onder? Dit onderzoek wordt in 2013 af gerond. Daarna is het zaak o m
de betrokkenheid v an de inw oners bij het gebied te vergroten om deze waarden in
stand te houden. Dit ko mt aan op voorlicht ing en bew ustw ording. Een activ iteitenen beheerplan is dan een eerste stap om beeldbepalende ele menten te besc he rmen. Het oprichten van een speciaal fonds voor cultuurhistorisc h erf goed zou naar
de mening van de w orkshopdeelne mers een tweede stap kunnen zijn.
Een deel van het cult uurhistorisch erf goed is gesitueerd in het buitengebied. Diverse part ijen hebben f link geïnvesteerd in het buitengebied. Momenteel is het
plaatsen van w ind molens in deze regio een actueel onderwerp. Inwoners zijn ve ront rust dat de uitvoering van het w indmolen-project de landelijke omgeving aantast. En daarnaast dat vele investeringen die door diverse part ije n zijn gedaan in
het landschap in rook zullen opgaan. In het debat rondom het w ind molen-project
zal met deze kapitaalvernietiging rekening moeten w orden gehouden.

Profit
Be nut Groninge n Airport Ee lde
De w orkshops vonden plaats op 2 februari 2012. T ijdens de prof it-workshop werd
nadrukkelijk gepleit voor de baanv erlenging op Groningen Airport Eelde. Op 15
februari deed de Raad van State haar def initieve uitspraak over het aanw ijzingsbesluit van de luchthaven, w aardoor de voorgenomen baanv erlenging mogelijk
wordt gemaakt. Met de baanverlenging kan de lucht haven gestalte gev en aan de
doelstelling o m een “volw aardige regionale lucht hav en van nationale betekenis” te
worden en krijgt het de mogelijkheid om “op duurza me w ijze mee te groeien in de
veranderende markt voor internat ionaal handelsverkeer”, aldus de luc hthaven. De
deelne mers van de workshop onderschrijv en dit.
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Samen met de baanverlenging w ordt een ontwikkelingsv isie voor het bedrijv enterrein van de lucht haven opgesteld en w ordt de bereikbaarheid van de luchthaven per openbaar vervoer verder ontw ikkeld. Dit zijn gunst ige ontw ikkelingen
voor het vestigingsklimaat van het gebied. Groningen Airport Eelde geeft ook aan
dat hierdoor de baanverlenging “zal zorgen voor een gezondere f inanciële exploitatie en meer bedrijvigheid”. Dat de baanv erlenging en de daaraan gelieerde ontwikkelingen tot meer bedrijvigheid leiden, zijn de deelnemers van de workshop
het mee eens. Zij vragen zic h echter af of die groei v oldoende zal zijn voor een
gezonde exploitat ie. Voldoende nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein is daa rvoor van belang, maar “w ordt de ruimte wel verkocht?”, aldus de deelnemers. En
wat betekent de ontw ikkeling van het bedrijventerrein v oor de overige bedrijve nterreinen in het gebied? Als een deel v an de be drijven op de luchthaven daar
vandaan komt, dient men ook een v isie te v ormen op de achtergelaten terreinen.
Tijdens de workshop werd daarom gepleit voor een integrale visie voor de luchthaven, waarin wordt ingegaan op de luchthaven zelf, het bedrijv enterrein, acquisit ie van bedrijven, de bereikbaarheid, de econo mische gev olgen voor de omgeving, et cetera. Vanzelfsprekend dienen ook de gev olgen in sociaal en ecologisch
opzicht deel uit te maken van de visie. De visie dient bovendien breed gedragen
te zijn, w aarbij zowel het bedrijf sleven, de overheid als andere stakeholders
(VNO- NCW, MKB- Noord, Kv K Noord- Nederland, de NOM en Eemsdelta) zijn v ertegenwoordigd.
Zet in op toe risme & re creatie
Volgens de deelnemers v an de workshop heeft de sector toerisme & rec reatie
kansen om uit te groeien tot een sector van grote economische betekenis. Gezien
de natuurlijke kenmerken van Noord- Drent he (rust en ruimte), past het goed bij
het gebied. Bovendien groeit de markt voor toeris me & rec reat ie. Een groot deel
van de babyboomers gaat de komende jaren met (pre-)pensioen en heeft ov er
het algemeen zowel t ijd als geld ter besc hikking. De sector dient er echter wel rekening mee te houden dat veel regio’s in deze (w eliswaar grote) vijver vissen.
Een duidelijke v isie, met daarin het toerist isch prof iel, de doelgroep(en), marketing, nodige ontw ikkelingen, de te varen koers, et cetera, is daaro m van groot belang.
De deelnemers geven aan dat marketing op een hoger geograf isch niveau zou
moeten plaatsv inden, wellicht zelfs op het niveau v an Noord- Nederland. Daar zit
wat in, aangezien de deelregio’s in Noord- Nederland elkaar op een aantal punten
goed aanvullen. Denk bijv oorbeeld aan de F riese meren, de Hunzevallei, de cultuur- en w inkelsteden Assen en Groningen en de dierentuin in E mmen. Zeker als
het om de internat ionale toerist gaat, doen af standen er minder toe. Marketing op
het niveau van Noord- Nederland maakt sa menwerking tussen alle stakeholders
noodzakelijk. Voor Noord- Drenthe is het zaak o m binnen Noord- Nederland een
posit ie te verwerven en die uit te dragen. Wat zijn de unieke kenmerken van het
gebied en met welk prof iel biedt de regio toegevoegde waarde aan toeris me & recreat ie in Noord- Nederland?
Gezien de hoge concurrent ie met andere regio’s is het van groot belang om te
blijven investeren en innoveren. Volgens de deelne mers is het inv esteringsniv eau
in de sector al relatief hoog, maar kan het gebied nog wel een kwaliteitsimpuls
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gebruiken. Investeringen in de haven v an Zuidlaren en campings w orden wat dat
bet reft genoemd. Met kleinere vernieuw ingen kunnen bov endien ext ra sprongen
worden ge maakt. Een nieuw e website en de inzet v an sociale media zijn genoe mde innovat ies die tege moet komen aan de huidige tijd en het ge mak waar cons umenten behoefte aan hebben.
Bovendien zou het ‘toeristisch-rec reat ieve aanbod’ in Noord- Drent he op een meer
integrale w ijze kunnen worden ‘ver markt ’. Het aantrekkelijke landschap mag dan
bij velen bekend zijn, de aanwezigheid v an f orse opperv lakten open w ater – Zuidlaarder Meer en Patersw oldse Meer – die bovendien van buitenaf toegankelijk zijn,
is dat minder. Noord- Drenthe biedt dus een aant rekkelijk palet van droge en natte dag- en v erblijfsrecreatie, landelijke rust en stedelijk v ertier op korte afstand.
In Noord- Drenthe vind je op het gebied van ontspanning alles wat je nodig hebt.
Ve rgroot de bestuurlijke slagkrac ht
Waar de v orige twee aspecten als kansen w orden gezien, is de bestuurlijke slagkracht een zorgenkindje. De deelne mers van de workshop gaven aan dat de gemeenten hun visie op de economische ontw ikkeling van Noord- Drent he in het algemeen verder kunnen ontw ikkelen en aan lef , daadkracht en keuzes maken kunnen groeien. De deelnemers aan de w orkshop gev en dan ook aan dat hun grootste wens is dat er een economische visie komt op de ontw ikkeling v an NoordDrenthe, waarin heldere keuze worden gemaakt ov er de focus op bepaalde sectoren en over w elke f uncties waar in het gebied terecht komen.

Tijd voor actie
De hierboven genoemde aanbevelingen zijn deels zeer conc reet en deels abstract.
Oftewel, ze hebben deels nog inv ulling nodig om te komen een actieplan en een
agenda. De belangrijkste aanbeveling luidt dan ook om hieraan te werken. Zoek
bij de aanbevelingen de juiste organisaties en mensen en ga met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen v oor proble men en het verzilveren van kansen.
Hier is initiatief voor nodig, waarvan dit de eerste aanzet is.
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1 Inleiding
1.1

Duurzaamheid en Triple P
De noodzaa k va n duurzaamhe id
Het beslag op de ons beschikbare natuurlijke hulpbronnen is de af gelopen decennia zo zeer toegeno men dat dit de draagkracht van de aarde te boven dreigt te
gaan. In toene mende mate worden we, door uitputting van natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuilingen kli maatverandering, geconf ronteerd met negat iev e ‘exte rne eff ecten’ van onze technologische en economisc he ontw ikkeling. Om te voorkomen dat de sa menleving hierdoor ten onder gaat, is de omslag naar een ‘duurzame’ ontw ikkeling nodig, w aarbij geen sprake is van uitputting en verv uiling van
onze leef omgev ing, zo leerden onder meer de rapporten van de Club van Rome
(1970) en de Commissie Brundt land (1988). In de decennia die zijn v erstreken
sinds het ontstaan van dit inzicht heeft het begrip ‘duurzaa mheid’ zich langzaa m
maar zeker in het cent ru m van ons bew ustzijn genesteld.

Duurzaamhe id in drieë n: Triple P
‘Duurzaamheid’ heeft gaandew eg een bredere st rekking gekregen dan de oorspronkelijke, puur ecologische. Naast ‘goed rent meesterschap’ over onze nat uurlijke omgeving behelst duurzaamheid dan ook het ‘behoud v an welvaart’ en ‘sociale samenhang en veiligheid’. De sociale, ecologische en econo mische dimensie
worden in het Engels doorgaans aangeduid als ‘Triple P’: ‘people, planet, prof it ’.
Met deze drie dimensies o mvat het begrip ‘duurzaamheid’ de sa menleving in de
breedste zin.

Onderzoeksgebied
Groningen
Groningen

Haren
Haren

Hoogezand-Sappemeer
Hoogezand-Sappemeer

Paterswolde
Paterswolde
Zuidlaren
Zuidlaren

Veendam
Veendam

Tynaarlo
Tynaarlo

Noordenveld
Noordenveld

Vries
Vries

AA2
288

44
N33
N

Assen
Assen

Gieten
Gieten
Rolde
Rolde

NN
33
33

Ooststellingwerf
Ooststellingwerf

Gasselternijveen
Gasselternijveen

Aa
Aa en
en Hunze
Hunze

Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
A28
A2
8

1.2

Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
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1.3

De Triple P-Monitor
Om de duurzaa mheid van een regio te meten, heeft Rabobank Nederland de T riple
P Monitor ontw ikkeld. Het inst rument meet de kw aliteit van de leef omgeving in
een gebied op sociaal, ecologisch en economisch terrein, oftewel people, planet
en prof it. De duurzaamheid op deze drie di mensies wordt gemeten aan de hand
van tw aalf begrippen (vier per di mensie) die op hun beurt zijn gebaseerd op een
groot aantal kenmerken (3 of 4 per begrip). F iguur 1.1 geeft de drie dimensies
(people, planet en prof it) en bijbehorende begrippen weer. In de bijlagen is een
overzicht van alle variabelen weergegeven.
Figuur 1.1 Tri ple P -Monitor (di mensies en begrippen )

People - samenleving
Samenstelling
bevolking

Sociale
cohesie

Werk en
voorzieningen

Woonomgeving

Invloed
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Bron: Rabobank

De drie dimensies staan niet los van elkaar maar oefenen inv loed op elkaar uit.
Zo benut het bedrijf sleven (prof it) de geboden f ysieke rui mt e (planet), maakt de
bevolking (people) gebruik van de geboden w erkgelegenheid (prof it) en w ordt de
natuur (planet) beïnv loed door afv alproductie v an de bevolking (people). Alle drie
de dimensies zijn dus af hankelijk van elkaar. Ontw ikkelingen in de ene dimensie
hebben daardoor ook invloed op de andere twee di mensies. Een nieuw bedrijv enterrein is wellicht goed voor de economie, maar ko mt de nat uur niet ten goede en
kan daarom de totale duurzaamheid in een gebied verlagen. Bovenstaande betekent dat we duurzaa mheid op tw ee manieren kunnen beschouwen, na melijk als de
mat e waarin de drie dimensies duurzaa mheid onderv inden en de mate waarin de
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drie dimensies aan duurzaamheid bijdragen. We noe men dit respectievelijk de
passieve en de actieve benadering.
Pa ssie f: de mate waa rin de drie dime nsies duurzaamhe id onde rv inde n.
Actie f: de ma te waa rin de drie dime nsies a a n duurzaa mhe id bijdrage n.
De Triple P monitor heeft de passieve benadering als uitgangspunt, zoals w eergegeven in f iguur 1.1. Het begrip ‘arbeids- en afzet markt’ is daarin bijvoorbeeld een
begrip dat w ordt ondervonden (passief ) door prof it en is daaro m ook onderdeel
van die dimensie. Het is echter een begrip dat wordt geboden (actief) door people. In de actieve benadering zou het begrip dan ook onderdeel zijn van people. In
hoofdstuk 5, w aarin de T riple P balans wordt opge maakt, bekijken we duurzaa mheid volgens de actieve benadering. Het begrip ‘arbeids- en af zet markt ’ is dan
onderdeel van people.
In de Triple P- monit or krijgt een regio een score voor elke variabele. De score
voor een begrip is de gemiddelde score van alle v ariabelen binnen dat begrip.
Vervolgens worden de scores van de begrippen gemiddeld om de score v oor de
bet reffende dimensie te bepalen. De uiteindelijke score voor duurzaamheid is het
gemiddelde van de scores van de drie dimensies. Zo is in één oogopslag zichtbaar
in welk opzicht de regio duurzamer of juist minder duurzaam is dan de rest van
Nederland.
Berekening Triple P scores
In de Triple P Monitor wordt duurzaamheid gemeten op basis van de scores van een regio op de
onderliggende kenmerken (zie bijlage I). Bij ieder kenmerk hebben we gekeken of de betreffende
score positief of negatief bijdraagt aan de betreffende dimensie van duurzaamheid. Het landelijk
gemiddelde is voor ieder kenmerk op 1 vastgesteld. Vervolgens kijken we in hoeverre het onderzoeksgebied boven of onder het landelijk gemiddelde scoort. Een score hoger dan 1 betekent dat
het gebied op het betreffende kenmerk beter scoort dan landelijk en dus sterker bijdraagt aan de
duurzaamheid van het gebied. Dit zijn de waardes die worden weergegeven in de grafieken. Een
score hoger dan 1 wordt in de grafiek weergegeven als “gunstig” en een score lager dan 1 als
“ongunstig”. De scores zeggen dus niets over de absolute uitkomst van het betreffende kenmerk
maar wel over de bijdrage van de uitkomst aan de duurzaamheid van het gebied.

Hoew el in de prakt ijk iedereen een regio op een eigen manier beleeft en w aarde
toekent aan de eigenschappen van een regio, is in de T riple P Monitor een keuze
gemaakt voor kenmerken w aaraan op basis van een ‘objectief ’ ge middelde een
afweging kan worden gemaakt of ze posit ief dan wel negat ief bijdragen aan de
bet reffende dimensie van duurzaamheid. Om deze uit komst en in regionaal perspectief te plaatsen, hebben drie w orkshop en drie interviews met deskundigen uit
de regio plaatsgevonden.

1.4

Leeswijzer
De volgende drie hoofdstukken (2 t/m 4) behandelen ieder één dimensie en gaan
in op de sociale duurzaamheid (people), de ecologische duurzaamheid (planet) en
de economisc he duurzaa mheid (prof it) van Noord- Drent he. Ieder hoof dstuk begint
met een uit leg van de samenstelling van de bet reffende duurzaa mheidsdimensie.
Iedere volgende paragraaf laat de scores van Aa en Hunze en Ty naarlo zien ten
opzichte van Nederland. Bovendien w orden in deze paragraf en de resultaten van
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de aanvullende analyses weergegeven. Alle drie de hoof dst ukken sluiten af met
een conclusie voor wat betreft de duurzaa mheid van het gebied op de desbet reffende dimensie.
Daar waar de bovengenoemde drie hoof dstukken laten zien in hoeverre de drie
dimensies af zonderlijk duurzaamheid onderv inden (passieve benadering), maakt
hoofdstuk v ijf de balans op en toont daarmee de totaalscore voor Triple P. In hetzelfde hoof dst uk benaderen we de T riple P Monitor vanaf de andere kan: de bijdrage van de drie dimensies aan duurzaamheid (actieve benadering).Ten slotte
worden in hoof dstuk de kansen voor v erbetering v an de duurzaamheid benoemd.
De interview s en de workshops v ormen hierv oor onder meer de basis.
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2 People

2.1

Inleiding
Sociale duurzaamheid geeft aan in hoeverre een regio beschikt over die ken merken die nodig zijn o m
de samenleving in stand te houden. Het zijn in de
eerste plaats de same nstelling en de onderlinge verbondenheid van de bevolking die bepalen in hoev erre onze samenleving in de huidige v orm kan blijven
voortbestaan. De sociale duurzaamheid v an een regio is echter ook af hankelijk van w at de ecologische
en econo mische dimensies aan de inwoners te bieden hebben.
Het begrip ‘bevolkingssamenstelling’ heeft bet rekking op de indiv iduele kenme rken van de bevolking in een gebied. Daarv oor kijken we in de eerste plaats naar
een aantal ‘harde’ kenme rken, zoals het aandeel van inw oners met een bijstandsuit kering en het aandeel van jongeren die prakt ijkonderw ijs v olgen. Daarnaast
spelen ook het aantal jongeren en de demograf ische dy namiek (bev olkingsgroei)
een rol. Een sa menleving waarin mensen zelf in hun levensonderhoud kunnen
voorzien en zich kwalif iceren voor een beroep is immers duurzamer dan een samenleving die noc h in kwalitat ieve, noch in kw ant itatieve zin ‘investeert ’ in de
toekomst.
Het begrip ‘sociale cohesie’ gaat in op de maatschappelijke samenhang in een gebied. Hierbij gaat het om de wat meer ‘zachte’ indicatoren die aangeven hoe de
mens in het leven staat en hoe hij met andere mensen omgaat. Soc iale cohesie
wordt in de eerste plaats vastgesteld aan de hand van kenmerken die inzicht geven in de mat e waarin mensen bet rokken zijn bij de samenlev ing. Dat gebeurt
aan de hand v an het aandeel van de bev olking dat partic ipeert in v rijw illigersw erken aan de hand van de opko mst bij Tweede Ka merverkiezingen. Daarnaast is de
wijze waarop sociale interactie plaatsvindt van belang voor de sociale cohesie. Interactie kan immers gericht zijn op samenwerking en daarmee de samenleving versterken, maar ook op confrontatie en daarmee de samenleving verzwakken. Daarom zijn
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ook het aandeel van protestpartijen in de verkiezingsuitslag en de criminaliteit belangrijke indicatoren voor de sociale cohesie in een gebied.
Het begrip ‘werk en voorzieningen’ gaat in op de twee rollen die het bedrijfsleven –
De economisc he dimensie van duurzaa mheid – v oor de inw oners v an een gebied
vervult. De econo mische dimensie heeft met andere woorden op tw ee manieren
invloed op de sociale duurzaa mheid van een regio. In de eerste plaats voorzien
bedrijven en instellingen in de behoefte aan producten en diensten op allerlei gebied. In dit kader is het aanbod van winkels en vrijetijdsvoorzieningen waarvan de
bevolking in de regio gebruik kan maken van belang. Daarnaast biedt het bedrijfsleven werkgelegenheid aan de beroepsbevolking. Om te bepalen in welke mate het bedrijfsleven dat doet, is gekeken naar de gemiddelde bedrijfsomvang en de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen in het gebied.
Het begrip ‘woonomgev ing’ geeft de rol weer die de ecologische dimensie voor de inwoners van een gebied speelt. Mensen gebruiken hun omgeving vooral om te wonen
en te recreëren. De mate waarin een gebied een gunstige woonomgeving biedt, komt
tot uiting in de omvang van het areaal dat ter beschikking staat om te wonen. In de
tweede plaats is de gemiddelde woningprijs een indicatie voor de mate waarin de
woonomgeving aansluit bij de wensen van de inwoners van een gebied. In een prettige woonomgeving zijn mensen bereid om meer te betalen voor hun woning dan in
een minder prettige omgev ing. Tot slot zijn de mogelijkheden om te recreëren in de
groene ruimte een belangrijk aspect van de woonomgeving.

2.2

Sociale duurzaamheid in Noord-Drenthe
Zowel Ty naarlo als Aa en Hunze is in sociaal opzic ht wat minder duurzaam dan
gemiddeld. Dat is vooral het gevolg van de beperkte beschikbaarheid van w erk en
voorzieningen in de beide gemeenten. Beide gemeenten blijven daarnaast, zij het
in mindere mat e, ook w at achter op het aspect van de bevolkingssamenstelling.
De sociale cohesie is hier echter sterk en Tynaarlo beschikt ook over een gunstige
woono mgeving.
Figuur 2.1 Sociale duurzaamheid
Samenstelling bevolking
Sociale cohesie
Werk en voorzieningen
Woonomgeving
PEOPLE
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Aa en Hunze

Tynaarlo

NL

Gunstig

Niet stedelijk

Bron: Rabobank
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Sa me nste lling bev olking: gunstige é n ongunstige ka nte n
Tynaarlo en Aa en Hunze kennen beide een relat ief ongunstige samenstelling v an
de bevolking. Deze is het gevolg v an de tw ee kw ant itat ieve aspecten van de bevolkingssa menstelling. Beide gemeenten kampen met een vergrijzende bevolking,
die bovendien minder sterk groeit dan landelijk het gev al is (zie box 1).
Zonder meer gunst ig zijn echter de mate w aarin jongeren zich kwalif iceren v oor
de arbeidsmarkt en de mate waarin de inwoners van beide gemeenten in hun e igen levensonderhoud kunnen voorzien. Zowel het aantal scholieren dat prakt ijkonderw ijs volgt als het aantal inw oners dat een bijstandsuit kering ontvangt, is
hier gering in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Minder dan twee procent van de middelbare scholieren in Aa en Hunze en Tynaarlo volgt praktijko nderw ijs en rond tw ee procent van de huishoudens moet hier rondko men van een
bijstandsuit kering. Landelijk is dat respectievelijk bijna drie en 4,5 procent. De
kw alitatieve aspecten van de bevolkingssamenstelling zijn dus wel gunstig.

Figuur 2.2 Samenstelling bevolking
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Jeugdigheid
Onafhankelijkheid
Kwalificatie
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Bron: Rabobank
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Box 1: Bevolkingsontwikkeling in Aa en Hunze en Tynaarlo
De bevolkingsomvang van Tynaarlo en Aa en Hunze nam tot in de jaren negentig sterker toe
dan gemiddeld in ons land. Beide gemeenten groeiden op de vleugels van de suburbanisatietrend. Doordat vooral (jonge) gezinnen voor een groene woonomgeving kozen, leidde dit ook
tot een relatief sterke natuurlijke aanwas. De daling van het geboortecijfer in het begin van de
jaren zeventig deed zich vanaf de jaren negentig voelen. Het aantal jonge gezinnen nam af en
bovendien kwam er een einde aan de trek uit de stad. Deze raakte als woonomgeving juist
weer in zwang, vooral bij jongvolwassenen, die zich er omwille van opleiding, werk of relatie in
groten getale vestigden. Het landelijk gebied begon te vergrijzen en kreeg vervolgens in een
groot deel van het land ook te maken met krimp – daling van de bevolkingsomvang.
Bevolkingsontwikkeling 1980-2030 (1980 = 1)

Bron: PBL
Dit algemene beeld is ook van toepassing op Noord-Drenthe. De bevolkingsontwikkeling in Tynaarlo en Aa en Hunze blijft sinds de jaren negentig achter bij de landelijke ontwikkeling. Tynaarlo kan bovendien in de komende jaren een forse daling van het inwonertal tegemoet zien
In 2030 zal de gemeente naar verwachting vier procent minder inwoners tellen dan in 2010. In
Aa en Hunze zal de bevolkingsomvang in de komende jaren min of meer op het huidige peil
blijven. In beide gemeenten – die dertig jaar geleden al relatief sterk vergrijsd waren – zal de
vergrijzing in de komende decennia zeer sterk toenemen. In 2030 zal naar verwachting een op
de drie inwoners van Tynaarlo en Aa en Hunze 65 jaar of ouder zijn.
Ontwikkeling aandeel 65-plussers 2008-2020

Bron: PBL
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Soc ia le cohe sie: maa tsc ha ppelijk be trokke n é n actie f
Zowel in Tynaarlo als in Aa en Hunze is sprake v an een sterke sociale cohesie.
Beide gemeenten vertonen op alle indicatoren v an soc iale cohesie een gunst ig
beeld. De bevolking is – get uige de hoge opko mst (rond 80%) bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 – sterk betrokken bij maatschappelijke ontw ikkelingen.
Bovendien zet zij haar betrokkenheid v aak om in daden. De deelname aan v rijw illigersactiviteiten is hier zeer sterk. Opmerkelijk hierbij is dat de bet rokkenheid in
Tynaarlo groter is dan in Aa en Hunze, maar dat de inwoners van Aa en Hunze
vaker dan in Tynaarlo maatschappelijk actief zijn. In Aa en Hunze bedraagt de
‘maatschappelijke part icipat iegraad’ 17%, in Ty naarlo 16%. Ge middeld is bijna 15
procent v an de Nederlandse bev olking actief als v rijw illiger.
In beide gemeenten is verder sprake van een grote mate van consensus en tev redenheid over het maatschappelijke bestel. De consensus is hier v eel sterker dan
gemiddeld in het landelijk gebied. Protestpart ijen – Partij v oor de Dieren, PVV en
SP – hebben hier met 21 procent van de uitgebrachte stemmen veel minder voet
aan de grond gekregen dan gemiddeld (27%). Tot slot bev indt de criminaliteit
zich hier op het relat ief lage gemiddelde v oor het landelijk gebied.
Figuur 2.3 Sociale cohesie
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We rk e n voorzie ninge n: zee r ge ring aa nbod
Het aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen is in Ty naarlo en Aa en Hunze
beduidend minder omvangrijk dan ge middeld in ons land en in het landelijk gebied. Vooral de bereikbaarheid v an werkgelegenheid laat hier te w ensen ov er.
Groningen en Assen zijn weliswaar dichtbij, maar buiten deze beide steden is het
aanbod van werkgelegenheid gering. Noord- Drent he ligt ver af van de grote centra van werkgelegenheid in het westen van het land. Daardoor is de bereikbaa rheid van w erkgelegenheid hier veel minder dan gemiddeld in het Nederlandse
landelijke gebied. Het bedrijfsleven in de beide ge meenten is –als gevolg van het
nog alt ijd f orse aandeel van de agrarische sector – bovendien relat ief kleinschalig.
Inwoners van Noord- Drenthe hebben daardoor relatief weinig keuze op de arbeidsmarkt .
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Verder beschikt Aa en Hunze over 302 en Tynaarlo over 382 v erkooppunten. Dit
aanbod van w inkelvoorzieningen bev indt zich eveneens onder het gemiddelde
voor het landelijk gebied en voor Nederland als geheel, maar is wel gunstiger dan
het werkgelegenheidsaanbod. De voorzieningen in Groningen en Assen zijn bovendien dichtbij. Vrije tijdsvoorzieningen zijn in Aa en Hunze wel v eel meer dan
gemiddeld aanwezig. Daarmee vertoont de gemeente een duidelijk toerist ischrec reat ief prof iel.
Figuur 2.4 Werk en voorzieningen
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Woonomgev ing: ve rschil tusse n Ty na arlo e n Aa e n Hunze
Qua w oono mgeving vertonen beide ge meenten in Noord- Drent he een verschillend
beeld. De o mvang van het voor w onen gebruikte opperv lak is hierv an de oorzaak.
In Tynaarlo is dat groter dan in Aa en Hunze. Beide ge meenten ontlopen elkaar
echter niets v oor wat bet reft de mogelijkheden die hun inwoners hebben om v oor
ontspanning gebruik te maken van het buitengebied, en evenmin op het gebied
van de ge middelde w oningw aarde. De ‘uitloopmogelijkheden’ en de gemiddelde
WOZ-waarde zijn in beide gemeenten gelijk. Het essen- en kampenlandschap in
Noord- Drenthe biedt zijn inwoners veel meer mogelijkheden o m van de o mgev ing
te genieten dan de met sloten verkavelde klei- en veengebieden in ons land. Het
aant rekkelijke landschap en de nabijheid v an ‘Stad Groningen’ worden w eerspiegeld in de ge middelde WOZ-waarde v an de woningen. Deze is met €263.000
(2010) bijna negen procent hoger dan ge middeld in ons land.
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Figuur 2.5 Woonomgeving
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2.3

Conclusie
De inwoners van Aa en Hunze en Tynaarlo bev inden zich in een minder duurzame
omgeving dan de gemiddelde Nederlander. Dat is vooral te w ijten aan demograf ische– vergrijzing en (toekomst ige) stagnat ie v an de bevolkingsgroei – en economisc he factoren – een zeer beperkt aanbod van w erkgelegenheid en voorzieningen.
Noord- Drenthe beschikt echter ook over een aantal ze er sterke eigenschappen.
De inwoners zijn in economisch opzicht in grote mate onaf hankelijk en steken ook
qua kw alif icatie voor de arbeids markt gunst ig af bij het landelijk ge middelde. Ve rder is de sociale cohesie zeer sterk en biedt het gebied zijn inw one rs een prettige
woono mgeving, wat tot uitdrukking komt in een relat ief hoge woningwaarde.

Ste rkte n

Zwa kte n

•

Goede startkwalif icatie

•

Demograf ische stagnat ie

•

Economische zelf standigheid

•

Beperkte bereikbaarheid werk

•

Grote sociale cohesie

•

Voorzieningen op afstand

•

Hoge gemiddelde woningwaarde

•

Gering opperv lak woonareaal
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3 Planet

3.1

Inleiding
Bij ecologische duurzaa mheid gaat het o m de mate
waarin een regio beschikt over de kenmerken die
nodig zijn om de ruimtelijke kw aliteit in stand te
houden. De natuurlijke omgeving en het menselijk
landschap (cultuurhistorie) in een regio zijn de
primaire dragers van de ecologische duurzaa mheid. Maar v oor het v oortbestaan v an onze beschaving is het ook noodzakelijk dat de huidige
generat ie de aarde op zodanige w ijze bew oont, dat
dit niet ten koste gaat van de leef baarheid voor
toekomst ige generat ies. Dit ‘goed rent meeste rschap’, ge meten als de milieudruk, is af hankelijk
van de aanwezigheid en het gedrag van zowel de
bevolking (soc iale dimensie) als het bedrijfsleven
(economische dimensie).
Het begrip ‘natuurlijke omgev ing’ geeft de mate aan w aarin in een gebied sprake
is van duurzaamheid qua natuur en landschap. Hierv oor kijken we in de eerste
plaats naar het grondgebruik waarbij de opperv lakte natuur en de ontw ikkeling
daarvan relevant zijn. Daarnaast speelt kwaliteit van de natuurlijke omgev ing een
rol. Hiervoor kijken we naar de f lora in het gebied op basis van het aanwezige
aantal (bedreigde) plantensoorten.
Behalve de nat uur draagt het ‘menselijk landschap’ (cult urele elementen) bij aan
de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de ecologische duurzaamheid van een regio.
Hiervoor brengen w e het aantal bescher mde gezichten en de aanw ezigheid van
monu menten en cult uurhistorische elementen in kaart.
Daarnaast is de ecologische duurzaamheid af hankelijk van de druk die de bevo lking uitoefent op de natuurlijke omgev ing, de ‘milieudruk bevolking’. Enerzijds
vormt de mens alleen al door zijn aanwezigheid een belast ing voor het milieu. Deze belast ing kan worden w eergegeven door de bevolkingsdichtheid en het ruimt ebeslag dat gepaard gaat met de aanwezigheid van deze bevolking. Maar ook het
menselijk gedrag is v an inv loed op het milieu, bijvoorbeeld door autobezit en
stroomverbruik. Dit meten we aan de hand van de CO 2-uitstoot per inw oner.
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Ten slotte w ordt de ecologische duurzaamheid beïnv loed door de aanw ezigheid en
het gedrag van het bedrijfsleven: ‘milieudruk bedrijfslev en’. Net als een indiv idueel mens vormt een onderne ming door haar aanwezigheid alleen al een belasting
voor het milieu. Deze belast ing kan w orden weergegeven door de werkgelegenheidsdichtheid en het ruimt ebeslag dat gepaard gaat met de aanw ezigheid v an
bedrijven. Verder zijn bedrijven ook door hun gedrag v an inv loed op de ecologische duurzaamheid, bijvoorbeeld door het gebruik van mac hines en het transport
van goederen. Deze milieubelast ing meten we aan de hand v an de CO 2 uitstoot
per baan en per kilometer weg.

3.2

Ecologische duurzaamheid in Noord-Drenthe
De score op de kwaliteit ‘planet’ is hoog in Noord- Drent he. De ecologisc he kw aliteit van de regio blijft ruim voor op de rest van Nederland. Aa en Hunze en Tynaarlo scoren beide op drie van de v ier begrippen binnen deze di mensie boven
het landelijke gemiddelde. Deze posit ieve score wordt sterk bepaald door de geringe intensiteit van het grondgebruik en het open landschap in het gebied: een
lage dichtheid van de bevolking en de economie.
Figuur 3.1 Ecologische duurzaamheid
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Natuurlijke omgeving: vee l natuur e n besc he rmde flora
De natuurlijke omgev ing in Noord- Drenthe draagt bov enge middeld bij aan de ecologische kw aliteit van het gebied. Aa en Hunze heeft een bovengemiddelde oppe rvlakte natuur en in beide gemeenten, met na me in Tynaarlo, draagt de agrarische
oppervlakte bij aan het natuurlijke aanzicht van de regio (zie box 2).
Hoew el natuur een grote rol speelt in Aa en Hunze, is de soortenrijkdom (de varieteit aan plantensoorten) lager dan in Nederland als geheel. In Ty naarlo is de
soortenrijkdom juist iets hoger dan landelijk. In beide gemeenten is wel sprake
van een relat ief hoge reservaatf unctie. Dat w il zeggen dat de regio veel bedreigde
plantensoorten huisvest.
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De opmars van de nat uur wordt ge meten als de groei van het areaal bos & natuur
tussen 2000 en 2009. De opperv lakte is zowel in Nederland als in Aa en Hunze en
Tynaarlo zeer licht toegenomen.
Figuur 3.2 Natuurlijke omgeving
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Box 2: Grondgebruik in Noord-Drenthe
Nederland is een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Toch is verreweg het grootste deel
van de oppervlakte in gebruik voor de landbouw. De (semi-)bebouwing (infrastructuur , woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen, stortplaatsen, begraafplaatsen, et cetera) neemt in
Nederland 12 procent in beslag, even veel als de categorie ‘bos & natuur’. Daarnaast beschikt
Nederland over een forse oppervlakte water, zowel binnenwater (meren en rivieren) als buitenwater (zee), samen ongeveer 19 procent. In vergelijking met Nederland als geheel is in
Noord-Drenthe het grote aantal hectare grond dat is gereserveerd voor landbouw opvallend,
met name in Tynaarlo. In Aa en Hunze valt verder het grote belang van bos & natuur op. In
beide gemeente is water van ondergeschikt belang.
Grondgebruik Noord-Drenthe
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De landbouw vervult al lang niet meer uitsluitend de rol van voedselproducent. De sector is
zeer bepalend voor het aanzicht van een gebied en daarmee de belangrijkste economische
drager van het landschap. Steeds meer agrarische ondernemers zijn actief als de belangrijkste
beheerders van het landschap en leggen relaties met recreatie en de zorg. Voor behoud en
versterking van het landschap is duurzame ontwikkeling van landbouw dus evident voor de
toekomst van Noord-Drenthe.

Me nse lijk la ndsc ha p: we inig monumente n, vee l c ultuurhistorie
In de Triple P Monitor is planet meer dan nat uur alleen. Het gaat om de fysieke
omgeving in het algemeen. Daar maken de bebouw ing en andere door de mens
gecreëerde uiterlijke ken merken (cultuurhistorische ele menten) dus ook deel van
uit. Vaak zien we een uit ruil t ussen ‘ menselijk landschap’ en ‘natuurlijke omgeving’, wat inhoudt dat in veel gebieden één v an beide positief bijdraagt aan planet
en de andere negat ief . Aa en Hunze scoort goed op menselijk landschap, Tynaarlo
gemiddeld. Maar v ooral de grote verschillen in score t ussen de vier onderliggende
variabelen v allen op. Het stedelijke karakter en de monumentale waarde zijn laag
in de regio. Daar staan echter een zeer hoge archeologische en cultuurhistorische
waarde tegenover, mede v eroorzaakt door de hunebedden. Vooral in Aa en Hunze
is de cult uurhistorische w aarde hoog.
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Figuur 3.3 Menselijk landschap
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Milie udruk bev olking: La ge dic hthe id, maa r hoge be lasting pe r inwone r
De bevolking van Noord- Drent he legt een relatief lage druk op het milieu. Dit
heeft alles te maken met de lage bevolkingsdicht heid in het gebied. Nederland als
geheel telt 444 inw oners per vierkante kilo meter (exclusief buitenwater). In Tynaarlo zijn dat er slec hts 219 (de helft) en in Aa en Hunze zelf s maar 92. Door de
lage bevolkingsdicht heid is de totale druk v an de bev olking op het milieu beperkt.
Stedelijke gebieden kenmerken zich door intensief rui mtegebruik, w aarbij f uncties
als wonen, werken en voorzieningen centraal staan, terw ijl de suburbane en landelijke gebieden vooral een woonfunctie kennen. In woongebieden is doorgaans
meer ruimte v oor nat uur en woont men doorgaans ruimer. Ook zijn de afstanden
tot werklocaties en voorzieningen vaak groter, w aardoor het autogebruik hoger
ligt. Dat geldt ook voor Noord- Drent he. Het aantal w oningen ten opzichte van de
totale besc hikbare ruimte voor w onen ligt op de helft van dat van Nederland als
geheel. Ook zien we dat de ge middelde CO 2-uitstoot hoger ligt en dat de afv alproductie in Aa en Hunze relatief hoog en in Tynaarlo juist relatief laag is.
Figuur 3.4 Milieudruk bevolking

Bevolkingsdichtheid
Zuinig ruimtegebruik wonen
Milieubelasting
Afvalproductie
MILIEUDRUK BEVOLKING
Ongustig
Aa en Hunze

Tynaarlo

NL

Gunstig

Niet Stedelijk

Bron: Rabobank

25

Milie udruk economie : ijle e conomie goe d voor milie u
Ook het bedrijfsleven in Noord- Drent he legt door een lage dicht heid weinig druk
op het milieu. Het aantal banen per v ierkante kilo meter (exc lusief buitenwater)
bedraagt landelijk 215, in Tynaarlo en Aa en Hunze respectiev elijk 81 en slechts
28. De milieubelasting van de productie (CO2- uitstoot per baan) is in Aa en Hunze
iets hoger en in Tynaarlo juist veel lager dan landelijk. Ook de milieubelast ing v an
het verkeer (CO 2-uitstoot per kilo meter weg)is lager dan gemiddeld, onder meer
vanwege de lagere dichtheid en het lagere aantal f iles. Het gemiddelde ruimtegebruik door het bedrijf slev en is minder gunst ig. Het aantal bedrijven per hectare
bedrijventerrein is relatief laag.
Figuur 3.5 Milieudruk economie
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3.3

Conclusie
De ecologische kwaliteit van Noord- Drent heis zeer posit ief , waarbij v ooral Aa en
Hunze goed uit de bus ko mt. Alle vier de begrippen dragen daaraan bij, maar het
zijn vooral de milieudruk van de bevolking en de econo mie die, doordat ze zo laag
zijn, voor een gunst ige uitkomst zorgen. Dat heeft alles te maken met de lage
dichtheid. Hierin ligt ook de kracht van het gebie d: een landelijke o mgeving met
veel openheid en natuur en w einig bebouw ing. De landbouw is daarom v an grote
maatschappelijke betekenis voor het gebied, het is de belangrijkste drager v an
het landschap.
Het platteland en de stad zijn met elkaar verbonden e n steeds meer mensen v e rtoeven op het platteland, wandelend of f ietsend in hun eigen omgev ing of als recreant elders in het landelijk gebied. Economisc he v italiteit is een v oorwaarde om
lokaal draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het beleid
voor nat uur en landschap kan dus alleen worden v oortgezet als dat in ev enw icht
gebeurt met de economische ontw ikkeling van het platteland. Derhalve is een balans nodig tussen de verschillende f uncties in het landelijk gebied: wonen, w erken
en rec reëren.

Ste rkte n

Zwa kte n

•

Hoge archeologische en cultuurhistorische waarde

•

Geen stedelijk karakter en weinig
monu menten

•

Grote opperv lakte natuur

•

Ongunst ig milieubew ust gedrag

•

Hoge reservaatfunctie

•

Onzuinig ruimtegebruik

•

Lage bevolkingsdicht heid

•

Lage econo mische dichtheid

•

Lage CO2- uitstoot verkeer
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4 Profit

4.1

Inleiding
Bij de economische duurzaamheid van een gebied gaat het om de vraag of de regio over die
eigenschappen beschikt die ervoor zorgen dat de
welvaart in stand kan w orden gehouden. Het bedrijfslev en in het gebied is de belangrijkste drager van de econo mische duurzaamheid en
draagt hieraan bij door welvaartscreatie en econo mische vernieuw ing. Maar economisc he duurzaamheid is ook af hankelijk van de bevolking als
afzet- en arbeids markt en de mogelijkheden die
de fysieke ruimte biedt voor het ont plooien van
econo mische activ iteiten.
Het begrip ‘welv aartscreatie’ bestaat uit een aantal bedrijf seconomische indic atoren. Een gezond bedrijfsleven is immers productief, zodat het welvaart tot stand
brengt en kan investeren. Ook moet het ‘vlees op de botten’ hebben voor mindere tijden. Daarom geven de arbeidsproductiviteit en het rendement een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven is voorbereid op de toekomst en duidt een goede solvabiliteit erop dat een onderneming over een buffer beschikt waarmee zij onverwachte tegenvallers kan opvangen. Voor het voortbestaan van de economie in de toekomst
speelt ten slotte de werkgelegenheidscreatie door ondernemingen een rol. Daarom is
ook de werkgelegenheidsgroei van belang voor de duurzaamheid van de economie.
Het begrip ‘vernieuw ing’ geeft de mat e weer waarin het bedrijfslev en zich aanpast
aan de veranderende o mstandigheden. Dit uit zich in het algemeen in inv esteringen. Investeren staat immers gelijk aan het uitstellen van het uit keren van w inst
ten behoev e van toekomst ige opbrengsten. In het bijzonder vinden investeringen
plaats in activiteiten die op speur- en ontw ikkelingsw erk (R&D) en informat ietechnologie (ICT) zijn geric ht. Daarnaast is ook de c reat ie van een geheel nieuw e
onderne ming een vorm van vernieuw ing. Indicatoren v oor ‘v ernieuw ing’ zijn daa rom het aandeel van R& D- en ICT-activiteiten in de werkgelegenheid, het aantal

4

starters ten opzichte van de o mvang van de beroepsbevolking en de omv ang van
investeringen ten opzichte v an de toegevoegde w aarde (investeringsratio).
Economische duurzaamheid is ook afhankelijk v an de bevolkingssamenstelling in
een regio (sociale di mensie). In de eerste plaats vor mt de bevolking in een gebied
de af zet markt v oor het regionale bedrijfsleven. Naar mate de koopkracht van de
inwoners groter is, speelt dat gebied een grotere rol als afzet markt . Daarnaast
voorziet de bevolking in arbeidskrachten die voor economisc he activ iteiten noodzakelijk zijn. Voor de rol die een gebied speelt als arbeidsmarkt zijn de bereikbaarheid van de beroepsbevolking en de arbeidspart icipat ie in de regio belangrijke kenmerken.
Ten slotte is econo mische duurzaamheid af hankelijk van de mate waarin een regio
ruimte biedt voor economische activ iteiten (ecologische dimensie). In dit verband
is de ruimte die het bedrijf sleven en de agrarische sector in beslag ne men relevant. Daarnaast hebben bedrijven inf rastructuur nodig v oor t ransport en bereikbaarheid voor w erknemers, klanten en toeleveranc iers. Hierv oor kijken we naar
de oppervlakte spoor- en hoofdwegen. De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt ook de w aarde van het zakelijk onroerend goed in een regio.
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Box 3: Economische ontwikkeling en structuur
Aa en Hunze als Tynaarlo maakten het afgelopen decennium een sterkere werkgelegenheidsgroei door dan Nederland als geheel. Landelijk groeide het aantal banen met 9 procent, terwijl
die groei in Aa en Hunze en Tynaarlo respectievelijk 13 en maar liefst 24 procent bedroeg. De
zorg, advies & onderzoek en de detailhandel waren landelijk gezien de voornaamste groeisectoren, terwijl de indus trie, de landbouw en de financiële instellingen het aantal banen fors zagen krimpen. In Aa en Hunze waren de groothandel, de detailhandel, de horeca en in mindere
mate de zorg en het onderwijs voorname groeiers. De landbouw en de logistiek moeten juist
flink inleveren in de gemeente. Tynaarlo werd gekenmerkt door een enorme groei van de zorg
(bijna duizend banen). Ook de detailhandel en de dienstverlening (met name advies & onderzoek) groeiden flink. De landbouw en de logistiek kenden een daling van het aantal banen.
Werkgelegenheidsontwikkeling (index, 2000 = 100)
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De sectorale ontwikkelingen in de werkgelegenheid leidden tot een sectorstructuur zoals weergegeven in onderstaande figuur. In Aa en Hunze zijn de landbouw, de groothandel, de horeca
en de zorg duidelijk oververtegenwoordigd, wat ten koste gaat van de industrie, de logistiek,
de dienstverlening en de (semi-)overheid. In Tynaarlo springt vooral de zorg eruit, met ruim
een kwart van de totale werkgelegenheid. Daarnaast hebben de landbouw, de detailhandel,
advies & onderzoek en de facilitaire dienstverlening een relatief groot economisch belang. De
industrie, de logistiek en de groothandel zijn ondervertegenwoordigd.
Sectorstructuur naar werkgelegenheid (2010)
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Cultuur, sport & recreatie
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4.2

Economische duurzaamheid in Noord-Drenthe
Aan en Hunze kenmerkt zich door een relat ief lage econo mische kwaliteit. Gegeven het niet-stedelijke (lees: landelijke) karakter van de ge meente is dat niets
om je voor te schamen. Op alle vier de begrippen scoort de gemeente onder het
gemiddelde, w aarbij vooral de af zet- en arbeids markt, als gevolg van de lage bevolkingsdicht heid, in het oog springt. Tynaarlo heeft een gemiddelde economisc he
kw aliteit, wat bijzonder is voor een landelijke gemeente. De scores op de vier begrippen verschillen echter w el. De economie moet het v ooral “van zichzelf ” he bben. De gemeente scoort beneden gemiddeld op afzet- en arbeidsmarkt (people)
en productiefactor (planet).
Figuur 4.1 Economische duurzaamheid
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Welv aa rtsc rea tie: re latie f gezond bedrijfslev en
De bijdrage van het bedrijfsleven in Aa en Hunze aan de economische duurzaa mheid ligt iets onder het landelijk gemiddelde. De econo mische dy namiek (sta rters), de solvabiliteit en de w inst gevendheid liggen net boven of onder het ge middelde. Tynaarlo doet het wat dat bet reft beter, vooral door een hoge winstgevendheid. Opvallend is dat beide ge meenten veel beter scoren dan de gemiddelde
niet-stedelijke ge meente.
Wat verder opv alt, is dat de arbeidsproductiv iteit in beide gemeenten achterblijft
bij het gemiddelde Nederlandse bedrijf sleven. De ge middelde arbeidsproductiv iteit
in Nederland bedroeg in 2010 ongeveer €89.000, in Aa en Hunze en Tynaarlo respectievelijk €67.000 en €73.000. De arbeidsproductiv iteit is bij uitstek een variabele die sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalintensiteit (en dus hoe
lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiv iteit. Zo kennen de
indust rie, de logistiek en f inanciële instellingen de hoogste arbeidsproductiv iteit
van alle sectoren. In de horeca, de zorg en de landbouw is de arbeidsproductiv iteit het laagst. In Aa en Hunze en Tynaarlo zijn de kapitaalintensieve sectoren
ondervertegenwoordigd, terw ijl de arbeidsintensieve sectoren juist een relatief
groot belang hebben in de econo mie (zie box 4). Hoewel de arbeidsproductiv iteit
in beide gemeenten relatief laag is, kan dit dus worden v erklaard v anuit de econo mische st ructuur.
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Figuur 4.2 Welvaartscreatie
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Box 4: Bruto toegevoegde waarde
De welvaartscreatie in Noord-Drenthe wordt negatief beïnvloed door de relatief lage arbeidsproductiviteit, veroorzaakt door de sectorstructuur: een groot belang van kapitaalextensieve
sectoren en een klein belang van kapitaalintensieve sectoren. Onderstaande figuur illustreert
dit. In termen van bruto toegevoegde waarde zijn de zakelijke dienstverlening (hier als één
sector weergegeven) en de zorg verreweg het grootst. In de zorg gaat het voornamelijk om
‘handjeswerk’, waardoor de arbeidsproductiviteit relatief laag is. Dat geldt ook voor de landbouw en de handel, eveneens oververtegenwoordigde sectoren in Noord-Drenthe. De sectoren
met een hoge mate van automatisering of andere vormen van hoge kapitaalintensiteit (industrie, logistiek en financiële instellingen) z ijn juis t sterk ondervertegenwoordigd in de regio.
Sectorstructuur naar toegevoegde waarde (2010)
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Ve rnieuwing: wisse le nd bee ld binne n Noord- Dre nthe
Economische vernieuw ing is belangrijk. Zo versterken investeringen in (de ontwikkeling van) nieuw e producten en productieprocessen de concurrentiepositie
van bedrijven, regio’s en landen en leiden uiteindelijk tot groei. Het opstarten van
nieuwe bedrijven verhoogt de concurrent ie in een gebied. Het houdt ondernemers
scherp en f it. In De Triple P Monitor meten we vernieuw ing door te kijken naar
verjonging (het aantal startende bedrijven ten opzichte van de beroepsbevolking),
de investeringsrat io (het deel van de toegevoegde waarde dat wordt geïnv esteerd) van het bedrijfsleven en het aandeel v an R& D en ICT-banen in de totale
werkgelegenheid.
Het onderne merschap is relat ief laag in beide ge meenten. Het aantal startende
onderne mers is, gerelateerd aan de beroepsbev olking, lager dan landelijk. Aa en
Hunze en Tynaarlo hebben wel een bovengemiddelde investeringsrat io. Dit kengetal geeft een indruk van de mate waarin het bedrijf sleven bereid is om te investeren en (in sommige gevallen) vert rouwen heeft in de toekomst. Het deel van de
toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd be draagt in Aa en Hunze en Ty naarlo
respectievelijk 21 en 24 procent. Landelijk ligt dat percentage op 18 procent. Wat
bet reft het aantal innovat ieve banen (R&D en ICT) is het beeld w isselend. In Aa
en Hunze is dat aantal relatief laag, w at overeenko mt met het alge mene beeld in
landelijke ge meenten. Tynaarlo huisvest echter juist veel van dergelijke w erkgelegenheid. Van het totale aantal banen zit 4,2 procent in de ICT of R&D. Landelijk
ligt dat percentage op 2,7 procent.
Door het verschillende belang van innov atieve banen krijgen Aa en Hunze en Tynaarlo ook een verschillende totaalscore voor ‘vernieuw ing’. Aa en Hunze scoort
zoals mag worden verwacht van een landelijke gemeente. Tynaarlo ko mt het wat
dit bet reft verrassend goed uit de bus.
Figuur 4.3 Vernieuwing
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Afze t- e n a rbe idsma rkt: la ge besc hikbaa rhe id a rbe idskrac hten
De af zet- en arbeids markt zijn belangrijke vestigingsfactoren voor bedrijven. Zeker gezien de ingezette vergrijzing en de grote uitst room van arbeidskrachten die
met (pre-)pensioen gaan, w ordt het arbeidsaanbod in veel gebieden een knelpunt.
Daardoor hebben regio’s met een groot en gevarieerd aanbod een belangrijk concurrent ievoordeel.
In Noord- Drenthe is het aanbod van arbeidskrachten ongunst ig voor het bedrijfsleven. Ten eerste v anwege een relat ief lage arbeidspart icipat ie, oftewel het deel
van de bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar dat zich beschikbaar stelt op de
arbeids markt. Zowel in Aa en Hunze als in Ty naarlo is de arbeidspart icipat ie iets
lager dan landelijk, wat herkenbaar is voor landelijke gebieden. Die gebieden zijn
vaak t raditioneler, wat inhoudt dat de part icipat ie van v rouwen lager is, zo ook in
Noord- Drenthe. De arbeidspart icipatie van mannen is juist iets hoger dan ge middeld. De tweede factor die meespeelt, is de bereikbaarheid van arbeidskrachten,
gemeten als het aantal personen dat de gemeente binnen 45 minuten kan bere iken. Door de lage bevolkingsdicht heid in Noord- Nederland scoren beide gemee nten hier laag op.
De lage bevolkingsdicht heid e n de daarmee samenhangende lage aantal bereikbare personen spelen ook een rol voor de afzet markt v an het bedrijfsleven. Vooral
voor voorzieningen is de afzet markt relat ief klein. Daar staat echter wel een relatief hoge koopkracht tegenover. Het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen
ligt in Aa en Hunze 4 procent boven het landelijk gemiddelde, in Ty naarlo zelfs 8
procent.
Figuur 4.4 Afzet- en arbeidsmarkt
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Box 5: Pendel in Noord-Drenthe
Noord-Drenthe is een woongebied. Dat blijkt duidelijk uit de pendelstromen vanuit beide gemeenten. De werklocatie van de werkzame beroepsbevolking is voor Aa en Hunze en Tynaarlo
weergegeven in onderstaande figuur. Van die groep werkt in Aa en Hunze slechts een kwart in
de eigen gemeente. Bijna een derde is werkzaam in Assen en een behoorlijk deel werkt in
Groningen. Ook in Tynaarlo werken relatief weinig mensen binnen de gemeentegrenzen en ook
voor die gemeente geldt dat Groningen en Assen belangrijke werkverschaffers zijn. Door de
ligging van beide gemeente is Tynaarlo echter meer op Groningen gericht dan op Assen. Het
omgekeerde geldt voor Aa en Hunze.
Werklocatie van de werkzame beroepsbevolking
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Produc tie fac tor: we inig fy sie ke ruimte voor economisc he activ ite ite n
Voor een gezonde econo mie en haar ontw ikkeling heeft een regio rui mte nodig
voor het bedrijf sleven. Niet alleen voor de huidige behoefte, ook voor de uitbre iding van groeiende bedrijven en de event uele v est iging van nieuwe bedrijven. Het
is daarmee een belangrijk onderdeel van de ‘productiefactor’, die w ordt geboden
door de fysieke o mgev ing en bestaat uit de rui mt e om te werken, de agrarische
ruimte, de ruimte voor verplaatsing (inf rast ructuur) en de waarde van de bedrijf sruimte.
Op het begrip ‘productiefactor’ laat Noord- Drenthe geen gunst ige score zien. De
beschikbare ruimte o m te werken ten opzichte van de totale oppervlakte ligt ruim
onder het landelijk gemiddelde. De agrarische oppervlakte is relatief gezien wel
hoger dan landelijk, wat gezien de sectorst ructuur van beide gemeenten (zie box
3) geen verrassend is. De beschikbare inf rast ructuur ten opzichte v an de oppe rvlakte is lager dan gemiddeld in Nederland. Dit zegt echter niet alles ov er de bereikbaarheid. Bereikbaarheid is i mmers een resultaat van v raag en aanbod, aa ngezien de vraag naar inf rastructuur op veel plekken in Nederland tot f iles leidt.
Noord- Drenthe heeft met de A28 een goede noord-zuid verbinding en daar mee
ook een prima ontsluiting via de A7.
De beschikbaarheid en de ligging van bedrijfsrui mte bepalen in grote mate de
waarde van het onroerend goed in een regio. Het lokale bedrijf sleven in NoordDrenthe bezit panden met een relat ief lage WOZ-waarde.
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Figuur 4.5 Productiefactor
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4.3

Conclusie
Wat bet reft economisc he duurzaa mheid scoren Aa en Hunze en Ty naarlo verschillend. Tynaarlo is in economisc h opzicht de grote broer van de twee en doet het
goed als het gaat om w elvaartsc reat ie en econo mische vernieuw ing. Vooral de
starters, de w instgevendheid, het investeringsniveau en de innovat ieve banen
springen in het oog. Voor een landelijke gemeente is dat bijzonder. Aa en Hunze
is in econo misch opzicht een ijler gebied en scoort ongunst ig op beide begrippen.
Wat bet reft de af zet- en arbeidsmarkt doen beide gemeenten het minder goed,
wat geheel is toe te schrijven aan het relat ief lage aantal inwoners van de regio.
Vooral Aa en Hunze is dunbevolkt, waardoor bedrijven moeilijker aan personeel
kunnen ko men en een kleinere af zet markt hebben. Dat geldt in mindere mate ook
voor Tynaarlo.
Ook de productief actie, de mate waarin de o mgeving de economie van rui mte
voorziet, is aan de lage kant, wat niet ongewoon is voor landelijke regio’s. Er is
minder ruimte v oor w erk en inf rastructuur beschikbaar en de waarde v an het
vastgoed is, mede door de ligging van het gebied, lager dan landelijk. Wel scoort
de regio goed als het gaat om agrarische rui mte, eveneens een deel van de ec ono mie.

37

5 De balans opgemaakt
Door de drie dimensies te combineren, krijgen w e de totaalscore voor T riple P. Op
basis daarvan kan een gebied een hogere of lagere T riple P score krijgen en dus
als duurzamer of minder duurzaam worden bestempeld, maar de totaalscore zegt
niet alles. In de meeste gebieden in Nederland is sprake van een uitruil, vooral
tussen prof it en planet. Regio’s die goed scoren op prof it, scoren v aak slechter op
planet en v ice versa. Een duurzame regio heeft een hoge score op Triple P, maar
is ook in balans, wat inhoudt dat alle drie de dimens ies posit ief bijdragen aan de
totaalscore.

5.1

Duurzamer dan Nederland
De totaalscore voor Triple P is in Aa en Hunze en Ty naarlo hoger dan landelijk. De
gemiddelde score v oor people, planet en prof it is dus relatief hoog. De twee gemeenten krijgen zelfs exact dezelf de score. Zoals gezegd is echter niet alleen de
totaalscore voor Triple P maar ook de balans van belang. F iguur 5.1 en 5.2 laten
zien dat Ty naarlo wat betreft people en prof it op het landelijk ge middelde zit en
een gunstige score op planet vertoont. Aa en Hunze zit wat betreft people net onder het landelijk gemiddelde, krijgt een benedengemiddelde score op prof it en
doet het zeer goed wat betreft planet. Hoew el de twee gemeenten een gelijke totaalscore krijgen voor Triple P, is in Aa en Hunze sprake v an een disbalans. Op
grond daarvan is Tynaarlo de duurzaamste van de twee.
Figuur 5.1 Triple P balans Aa en Hunze

Figuur 5.2 Triple P balans Tynaarlo

People

Profit

Nederland

People

Planet

Profit

Aa en Hunze

Planet

Nederland

Tynaarlo

De posit iev e Triple P score van zow el Aa en Hunze als Tynaarlo heeft dus te maken met de gunst ige score voor planet. En dat heeft weer alles te maken met de
ligging en de uiterlijke kenmerken van de regio. Het is een ‘open’ gebied, waarin
de natuur en de agrarische sector het gezicht zijn, met relat ief weinig bebouw ing.
Dat is een belangrijke kracht van de regio, het maakt het gebied aantrekkelijk
voor bew oners en bezoekers, en dient derhalve behouden te blijven. In het beleid
is echter ook aandacht nodig voor de andere twee dimensies. Zoals in de Triple P
Monitor duidelijk naar v oren ko mt, hebben de drie di mensies inv loed op elkaar.
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Economisch, soc iaal-cultureel, woningbouw- en nat uurbeleid zouden daaro m hand
in hand moeten gaan. Het uit gangspunt is dat beleid ter v erbetering v an een dimensie zo min mogelijk ten koste mag gaan van de andere twe e di mensies. Op
die manier wordt beleid gevoerd v anuit een duurzaa mheidsgedachte. Hierover
meer in hoof dst uk 6.

5.2

Wie draagt bij aan duurzaamheid?
Zoals in paragraaf 1.4 staat aangegeven, kunnen we duurzaa mheid op tw ee manieren benaderen: vanuit de passiev e kant (onderv onden duurzaamheid) en v anuit de actieve kant (bijgedragen duurzaamheid). In de hoof dstukken 2 tot en met
4 is de duurzaa mheid beschreven v anuit de passieve kant en is de v raag gesteld
in hoeverre de drie dimensies duurzaamheid onderv inden. In dit hoof dstuk draaien w e de zaak o m. Ter illustratie: de milieudruk v an de bev olking wordt onde rvonden door planet, maar in de actieve vorm is het een onderdeel van people.
Het is immers de bevolking die daar mee een bijdrage levert aan de duurzaa mheid. Op die manier heeft elke dimensie tw ee begrippen die van invloed zijn op de
andere dimensies. Dit is weergegeven in f iguur 5. 3. Nog een voorbeeld: de arbeids- en afzet markt was in hoofdstuk 4 onderdeel van prof it, aangezien het bedrijfsleven daar gebruik van maakt. In de actieve vor m is het begrip echter onderdeel van people, o mdat de bev olking de arbeids- en afzet markt vormt.
Figuur 5.3 Triple P Monitor: bijdrage van begrippen aan duurzaamheid (dimensies)

People - samenleving
Samenstelling
bevolking

Sociale
cohesie

Arbeids- en
afzetmarkt

Milieudruk
bevolking

Profit - bedrijfsleven

Planet - natuur & landschap

Welvaartscreatie

Werk en
voorzieningen

Woonomgeving

Natuurlijk
landschap

Vernieuwing

Milieudruk
economie

Productiefactor

Menselijk
landschap

Bron: Rabobank

40

Als wordt uit gegaan van de bijdrage van de drie dimensies people, prof it en planet aan de duurzaa mheid van Noord- Drenthe t reedt ten opzichte van de ‘onde rvonden duurzaa mheid’ een kanteling op van het beeld. Deze kanteling blijkt bij
vergelijking v an de f iguren 5.1 en 5. 2 en de f iguren 5.4 en 5.4. De dimensies people en prof it ondervinden een minder dan gemiddelde duurzaa mheid (5.1 en
5.2), maar leveren juist een bijdrage aan de duurzaamheid in Noord- Drent he die
gunst iger is dan gemiddeld (5.4 en 5.5). De dimensie planet onderv indt een gunstiger duurzaamheid dan gemiddeld, maar levert juist een minder dan gemiddelde
bijdrage aan de duurzaa mheid in Noord- Drenthe.
Figuur 5.4 Bijdrage Aa en Hunze

Figuur 5.5 Bijdrage Tynaarlo
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De bevolking v an Noord- Drent he levert door haar – vergrijsde – leeft ijdssa menstelling en geringe groei een w at minder dan gemiddelde bijdrage aan de duurzaamheid van het gebied, maar door de sterke sociale cohesie juist een meer dan
gemiddelde bijdrage. Verder stoelt de gunstige bijdrage van de dimensie people
vrijw el geheel op de geringe bevolkingsdichtheid in Noord- Drenthe. Daardoor is
het beslag dat de inw oners van het gebied op het milieu leggen – ondanks de forse waarden voor rui mtebeslag, CO2-uitstoot en afvalproductie die passen bij het
hoge w elvaartsniveau in het gebied – gering. De lage bevolkingsdichtheid en de
hoge w elvaart komen ook naar voren in de bijdrage van de dimensie people aan
de economisc he duurzaa mheid. Het geringe aantal inwoners van Noord- Drenthe
biedt het bedrijf sleven een gering arbeidsaanbod en een af zet markt van beperkte
omvang. De grote koopkracht van de inw oners maakt dit kwantitat iev e tekort
echter v oor een deel goed.
Het bedrijfsleven in Noord- Drent he levert – door welvaartsc reat ie, v ernieuw ing en
milieudruk, maar niet door het aanbod van werkgelegenheid en v oorzieningen –
een bijdrage aan de duurzaamheid die gunst iger is dan de bijdrage die het bedrijfsleven in ons land ge middeld levert. Aa en Hunze en Ty naarlo verschillen ec hter sterk qua samenstelling van deze gunst ige bijdrage. Het bedrijfsleven in Tynaarlo levert door welvaartsc reat ie en v ernieuw ing een meer dan ge middelde bijdrage aan de duurzaamheid in Noord- Drent he, het bedrijf slev en in Aa en Hunze
juist een minder dan gemiddelde bijdrage. In Ty naarlo is de CO2-uitstoot van het
bedrijfslev en ook veel geringer dan in Aa en Hunze. In beide gemeenten is de
werkgelegenheidsdicht heid laag en de milieudruk door het verkeer gering, waa r-
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door de milieudruk door het bedrijf sleven zowel in Aa en Hunze als in Ty naarlo
gunst ig afsteekt bij het landelijk gemiddelde. Daar staat tegenover dat het aanbod van voorzieningen en w erkgelegenheid door het bedrijf sleven in beide gemeenten zeer gering is.
Dat de dimensie planet een relatief ongunst ige bijdrage aan de duurzaamheid in
Noord- Drenthe levert, ligt niet aan de kwaliteit van het landschap en de w oono mgeving. Het gebied ontbeert wel stedelijk vert ier en kent een geringe omv ang v an
het areaal bedrijventerrein en een geringe gemiddelde waarde van het commerc ieel vast goed. Daardoor is in beide gemeenten de bijdrage van de dimensie planet
als productief actor aan de duurzaamheid minder dan gemiddeld. Bov endien is in
Aa en Hunze ook het woonareaal relat ief gering.
De drie dimensies people, prof it en planet leveren dus alle drie een tweeslacht ige
bijdrage aan de duurzaa mheid in Noord- Drenthe. Zo zijn de lage bevolkingsdichtheid en de sterke sociale cohesie gunst ig, de geringe bevolkingsomvang en bevo lkingsdynamiek en het forse milieubeslag zijn ongunstig. In de bijdrage van het
bedrijfslev en zijn de welvaartscreatie, vernieuw ing en milieudruk per saldo gunstig, maar het geringe aanbod van werk en voorzieningen niet. Tot slot biedt
Noord- Drenthe een aant rekkelijk landschap en een gunst ige woonomgev ing, maar
ontbeert het de dyna miek die eigen is aan stedelijke gebieden.
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6 Kansen voor verduurzaming
In de voorgaande hoofdst ukken hebben we gezien welke di mensies negatief en
posit ief bijdragen aan de duurzaa mheid van Noord- Drenthe en welke kwaliteiten
daarvan de gevolgen ondervinden. Waar het uiteindelijk om gaat is het verbeteren van de duurzaamheid van Noord- Drenthe. In deze paragraaf laten we zien
welke begrippen van het gebied kunnen w orden verbeterd zodat de duurzaa mheid
van de regio toenee mt.

Schakels voor verbetering
Figuur 6.1 geeft aan welke bijdragen de drie di mensies en onderliggende begrippen leveren aan de duurzaa mheid van de regio. Een negat ieve bijdrage bev indt
zich links van de middenas, een posit iev e rechts. Links v an de middenas bev inden
zich hier mee de schakels voor verbetering, rechts v oor behoud en v ersterking. De
figuur geeft w eer aan welke knoppen moet w orden gedraaid ter verbetering van
de duurzaa mheid in Noord- Drenthe.
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Figuur 6.1 Schakels voor behoud of verbetering
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In paragraaf 5.1 zagen we dat de ecologische di mensie de meeste duurzaa mheid
ondervindt. Dit leunt echter slechts voor een klein deel op de twee begrippen van
planet zelf, de natuurlijke omgeving en het menselijk landschap. De voornaamst e
oorzaak v an de goede score v an planet is de lage milieudruk die de bevolking en
vooral de economie op het gebied leggen. Prof it en people hebben door de lage
econo mische en bev olkingsdicht heid dus een posit ief eff ect op planet. Hoewel het
milieubewuste gedrag van de bevolking wel v oor verbetering v atbaar is, is behoud
van die lag druk het dev ies.
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De keerzijde is dat de lage milieudruk van de economie simpelweg het gevolg is
van een lage w erkgelegenheids- en bev olkingsdicht heid. Er is w einig ruimte v oor
werk en w onen beschikbaar. Nu is het de v raag in hoeverre dit een probleem is.
Noord- Drenthe is nu eenmaal een gebied waarin de natuur de boventoon v oert en
men kan beargu menteren dat helemaal geen ext ra behoefte is aan ext ra ruimte
voor bedrijv igheid of wonen. Bovendien is het de v raag of het gemeentelijke niveau het juiste geograf ische niveau is o m hierov er uitspraken te doen. Groningen
en Assen liggen immers om de hoek, elk met een werkgelegenheidsf unctie v oor
de o mliggende regio. Maar toch is een gezonde econo mische dynamiek en een kritische bevolkingsmassa van groot belang, ook op lokaal niv eau. Het wegt rekken
van bedrijven, voorzieningen en de bevolking tast de leef baarheid van een gebied
aan. Zeker in tijden van sterke vergrijzing en (aanstaande) demograf ische kri mp
is dat een risico waar Noord- Drent he mee te maken heeft. Er is dus alles aan gelegen o m aandacht te schenken aan de economisc he en de sociaal-cult urele duurzaamheid in de regio, waarbij uiteraard de natuurlijke waarden niet uit het oog
mogen worden verloren.

6.2

De workshops
Op basis van de belangrijkste constateringen uit de Triple P- monitor is per dimensie een lijst van sterkten en zwakten gefor muleerd. Deze hebben cent raal gestaan
bij een drietal w orkshops. Bij deze workshops waren 53 regionale deskundigen op
het gebied v an de drie dimensies aanwezig. De deelnemers aan de w orkshops
staan vermeld in de bijlagen. Zij hebben in drie groepen over deze lijst van sterkten en zw akten gediscussieerd. De achterliggende v raag achter de w orkshops
luidde: welke sterke en zw akke kenmerken kunnen aan de lijst worden toe gevoegd en welk ken merken hebben prioriteit in de aanpak o m te komen tot v e rsterking van de duurzaa mheid? Deze paragraaf geeft een weergave van de resultaten van de w orkshops, die bovendien zijn aangescherpt aan de hand van drie
diepte-interv iew s. Per dimensie w ordt, na een korte inleiding, een weergavegegeven van de v isie van de stakeholders op de drie door hen aangegeven belangrijkste sterkten en zwakten.

Pe ople
Voor wat bet reft de sociale duurzaamheid van Noord- Drent he v ormen de geringe
omvang van de w erkgelegenheid en de geringe bev olkingsdynamiek de belangrijkste bedreigingen van de duurzaamheid. Daardoor beschikt Noord- Drenthe niet
alleen over een econo mische basis van geringe o mvang, maar ontbeert het gebied
ook het draagvlak dat nodig is v oor een lokaal aanbod v an voorzieningen. Bove ndien kan w orden verw acht dat dit draagv lak in de toekomst nog verder zal af nemen. Tynaarlo en Aa en Hunze zijn niet alleen f orensengemeenten, maar zijn ook
voor voorzieningen sterk af hankelijk van ‘Stad’.
In de eerste plaats leidt de geringe o mvang van de werkgelegenheid – in NoordDrenthe zelf, maar ook in Noord- Nederland als geheel – ertoe dat de mogelijkheden voor bevolkingsgroei gering zijn. Per saldo is sprake v an een uitst room v an
jongvolwassenen. Deze wordt tot nog toe w elisw aar gecompenseerd door de instroom van oudere inwoners, maar als gevolg dáárv an is sprake van een sterke
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vergrijzing. Deze vergrijzing leidt er – in de tweede plaats – toe, dat de behoefte
aan voorzieningen verandert. In plaats van scholen zijn op den duur bijvoorbeeld
zorgvoorzieningen op maat voor ouderen nodig. Ten derde is bij de meeste voorzieningen uit kostenoverwegingen sprake van schaalvergrot ing, waardoor het
voorzieningenaanbod in het dunbevolkt e Noord- Drent he onder druk komt te
staan. Deze druk zal in de nabije toekomst nog toenemen doordat de geringe bevolkingsgroei zal omslaan in bev olkingskri mp. Het aantal klanten voor voorzieningen gaat dus af nemen, terw ijl het aantal klanten dat een voorziening nodig heeft
om ‘quitte te draaien’ juist toeneemt. Deze spagaat houdt een aantast ing in van
de leefbaarheid in het ge bied.
Ook tijdens de w orkshop w erden deze thema’s als zorgelijk beschouwd door de
deelne mers. Zij noe mden onderstaande punten als belangrijkste aspecten waarop
Noord- Drenthe zich de komende jaren dient te richten:
Zoals in de inleiding hiervoor al aan de orde kw am, hangen economisc he dy namiek, bev olkingssamenstelling en het draagv lak voor voorzieningen sterk samen.
Daarbij zijn de schaal w aarop ontw ikkelingen zich voordoen e n de mat e waarin
deze ontw ikkelingen ‘maakbaar’ zijn belangrijke randvoorwaarden.
Be nade r de e conomisc he duurzaa mhe id op grote re sc ha a l
De deelnemers aan de workshop stelden dat vooral het econo mische aspect niet
op de schaal van Noord- Drent he, maar juist op een veel hoger schaalniv eau bezien moet w orden. Oftewel, de leefbaarheid in Noord- Drent he w ordt niet zozeer
beïnvloed door de werkgelegenheidsontwikkeling in het gebied zelf, maar vooral
door de ontw ikkeling in Noord- Nederland als geheel. Inw oners v an Noord- Drent he
zijn voor hun werk i mmers sterk op de stad Groningen en Assen georiënteerd. De
werkgelegenheid in de st reek zelf stoelt nog sterk op de agrarische sector en op
de aanwezigheid van grote zorginstellingen.
Facilitee r initiatiev en v an loka le onde rne me rs
Er deed zich een verschil van mening voor ov er de mate w aarin de werkgelege nheidsontw ikkeling ‘maakbaar’ is. Een deel zag de door de overheid af gedwongen
spreiding van economisc he activiteit als oplossing, een ander deel noe mde dit –
gezien de ervaring met de spreiding v an rijksdiensten – zinloos. Wel was er overeenstemming over het belang dat ‘autonome’ econo mische ontwikkeling in de
verschillende kernen in Noord- Drenthe kan hebben voor de duurzaamheid van het
gebied. De lokale overheid wordt gev raagd initiat ieven van lokale onderne mers
met een positieve grondhouding op het gebied van milieuhinder en rui mtelijke ordening te fac iliteren. Dergelijke initiatieven w orden als onont beerlijk gezien voor
het behoud van werk, inwoners en leef baarheid in de kernen.
Ve rhoog de ma atschappe lijke pa rtic ipa tie
De leef baarheid vertoont een tweeslacht ig beeld. Het sociaal-econo mische en sociaal-cult urele niveau van de inw oners v an Noord- Drent he is relatief hoog. Daardoor zijn de meeste inwoners goed in staat om – met de eigen auto – v oorzieningen in de grote kernen of in de steden buiten het gebied te bereiken. De inwoners
van Noord- Drent he zijn met andere woorden in grote mate zelf redzaa m. Het ontbreken van voorzieningen in kleine kernen deert hen dan ook niet. Ook zijn er in
de meeste kernen tal van vrijw illige activ iteiten op sociaal, cultureel en soms zelfs
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econo misch v lak. Deze activ iteiten staan of vallen vaak echter met de inzet door
enkele ‘aanjagers’. De vergrijzing zorgt erv oor dat de ‘poule van aanjagers’ op
den duur kleiner wordt en vor mt daardoor een bedreiging voor de leef baarheid.
Bovendien is lang niet iedere inw oner van Noord- Drenthe actief op sociaal v lak.
Professionele welzijnszorg en vrijw illigerswerk slagen er niet in eenzaamheid van
vooral oudere inwoners te voorko men. Maatschappelijke participat ie ‘ moet ook uit
de mensen zelf komen’ en is even min ‘ maakbaar’ als economische ontw ikkeling.
Aan de andere kant v ormt deze geringe maakbaarheid voor de ‘aanjagers’ een
uitdaging. Zij proberen de part icipat ie van de inw oners v an Noord- Drent he te
vergroten door goed bereikbare en aant rekkelijke activ iteiten te organiseren. De
geringe bevolkingsomvang van het gebied en de sterke sociale cohesie maken het
daarbij mogelijk doelgericht – v raag- of klant gericht – te werken. De zeer succesvolle, door v rijw illigers georganiseerde en bestuurde ‘belbus’ in Noord- Drenthe is
een goed voorbeeld van zo’n klantgerichte aanpak. Ook het bundelen van voo rzieningen – het huidige beleid – kan ertoe leiden dat het aanbod voor de inwoners
van de streek aant rekkelijker wordt. De beide ge meenten zetten in de ‘ middelgrote kernen’ in op een dergelijke bundeling.
Tot slot is enkele jaren terug een kentering geko men in het huisv esten van (ex)pat iënten uit de geestelijke gezondheidszorg in woonw ijken. De beoogde integratie vond niet plaats. Welzijnsinstellingen en gemeenten zetten nu in op het ‘in de
instelling halen van de sa menlev ing’ door v oorzieningen v an de instellingen –
zwembad, sport hal, t heater – open te stellen voor anderen dan de bewoners van
de instelling alleen.
He rvorm de woningma rkt
De w oningmarkt is volgens de deelne mers aan de w orkshop een belangrijk aa ndachtspunt. Doorstroming is door de slechte markt omstandigheden v rijwel niet
meer aan de orde. Daardoor ko men ouderen er niet ( meer) toe om v oor hen geschikte huisvest ing te bet rekken. Mede hierdoor krijgen jongeren geen kans zich
in Noord- Drenthe te vest igen. Van de w oningcorporat ies wordt gevraagd ook in de
kleine kernen voor starters te bouwen en verder om de markt ‘open te breken’
door woningen van ouderen op te kopen en aan jongeren te v erhuren of te verkopen.

Pla ne t
De kracht van Noord- Drent he ligt in de ecologisc he duurzaamheid. Onder meer
als gevolg van de lage bevolkings- en economische dicht heid voeren natuur,
openheid en ruimte de boventoon. Het landschap in Noord- Drenthe is weinig versnipperd en een groot deel van de opperv lakte is in gebruik v oor bos en natuur en
agrarische activiteiten. Het platteland is v an grote maatschappelijke en economische betekenis. Voor (het behoud en beheer van) nat uur en landschap, de v oe dselproductie, de biodiversiteit, de recreatie, de volksgezondheid en de werkgelegenheid.
Uit de lijst van sterkten en zwakten voor planet hebben de w orkshopdeelne mers
onderstaande punten benoemd als belangrijkste aspecten waarop Noord- Drenthe
zich de komende jaren dient te richten. De eerste twee punten ko men naar voren
uit de kwant itatieve analyse. Het derde punt werd door de w orkshopdeelne mers
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zelf aan de lijst toegevoegd. Opv allend is dat men drie sterke punten v an het gebied heeft uit gekozen o m te behouden of te versterken. Deze drie punten hangen
ook sterk met elkaar samen.
Combinee r pla ne t me t profit
De w orkshopdeelne mers gaven aan dat duurzaam onderne men meer onder de
aandac ht moet worden gebracht bij het (agrarische) bedrijf sleven. De f ocus zou in
eerste instantie op ‘bewustwording’ moeten liggen en op w at duurzaam ondernemen kan opleveren. Dit is tot nu toe bij veel (agrarische) onderne mers onbekend
of zelfs onbemind. Velen w illen niet de risico’s dragen die bij het pionieren van
duurzaa m ondernemen horen. Zodra ondernemers bij hun concullega’ s zien dat
verduurza men van de bedrijfsvoering wel degelijk rendement oplev ert, zijn ze
eerder geneigd o m die veranderingsslag ook op het eigen bedrijf toe te passen.
Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld onderne mersavonden te organiseren
met als the ma duurzaa mheid. Onderne mers w illen wel degelijk v erantwoord ondernemen, maar kunnen dat niet indiv idueel klaar spelen. Men ziet een belangrijke rol w eggelegd voor de belangenorganisat ies, zoals onderne mersv erenigingen,
om duurzaam ondernemen meer te promoten en het gezamenlijk met de onde rnemers op te pakken en ervaringen uit te wisselen.
Voor de agrarische sector is de Land- en Tuinbouw Organisat ie (LTO) de grootste
belangenorganisatie. De LT O is een aanjager op het gebied van duurzaamheid
voor de sector. Een goed v oorbeeld daarvan is ‘De Duurzame Zuivelketen’, een
gezamenlijk initiatief van de LTO en de Nederlandse Zuivel Organisat ie (NZO). Belangrijke doelen zijn bijvoorbeeld het verlengen v an de levensduur van koeien,
geen gebruik van kunst mest, minder benodigde grondstoffen en een lager ene rgieverbruik. Gezien de groeiende w ereldbevolking, de st ijgende welvaart en de
daar mee gepaard gaande voedselschaarste, is een duurza me en eff ic iënte voedselproductie essent ieel. Nederland loopt w at dat betreft voorop, maar zal moeten
blijven investeren om die posit ie te behouden en concurrerend te blijv en. Voor de
agrarische sector is het dus zaak o m op dergelijke initiatieven aan te haken.
Een belangrijk aspect bij investeringen in duurzaamheid is dat de gemaakte kosten moeten worden terugverdiend. Dit vereist een nieuw verdienmodel voor voedselproducten, w aarbij prijs niet meer de enige f actor kan zijn. Bewustwording bij
consumenten en de bereidheid om te betalen voor duurzame producten zijn v an
belang. Het verkoopkanaal van voedselproducten, voornamelijk supermarkten,
speelt daarbij een grote rol. Voor een passend verdien model zullen zij duurzaa mheid in hun market ingst rategie moeten opnemen (voor zover dit niet al het gev al
is).
Biedt de agra risc he onde rneme r e e n a lte rna tie f pe rspe ctie f
Deze aanbeveling staat in het verlengde van het voorgaande. Van oudsher zijn
boeren de beheerders van het landschap. Er w ordt v an hen dan ook een steeds
actievere rol verwacht in het beheer van het landsc hap. Van part iculieren en het
bedrijfsleven (landgoedeigenaren) wordt verwac ht dat zij in de toekomst f inanc ieel gaan bijdragen aan het in stand houden van het landschap. Maar v ooralsnog
staan agrariërs van oudsher het dichtste bij de natuur. Het agrarische natuurbeheer en de bedrijfs matige activiteiten van de boeren staan vaak op gespannen
voet met elkaar. In de ogen van boeren is sc haalv ergroting vaak de enige haalba-
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re mogelijkheid o m hun bedrijf w instgevend(er) te maken en in te kunnen spelen
op de st rengere eisen die vanuit Brussel worden opgelegd. Om de st ructuur v an
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.
Hierbij kan worden gedacht aan het ontw ikkelen van een ander ty pe product dat
duurzaa m van aard is en aansluit bij de kracht van het gebied. Hierv oor is uiteraard kennisdeling tussen boeren onderling, maar ook met de univ ersiteiten van
Groningen en Wageningen essent ieel om concrete stappen te zetten.
Be la ngrijke rol we ggelegd voor ove rhe id e n ba nk om boe re n te onde rste une n
Om dit te bereiken is het belangrijk dat de lokale en prov inciale ov erheid duidelijke regels stelt met bet rekking tot schaalvergrot ing en dat zij een duidelijke v isie
heeft op de toekomst v an het landschap. Maar niet alleen voor de overheid, maar
ook voor de bank is een rol weggelegd o m zich in te zetten op maatschappelijk
verantwoord onderne men.
Waa rborg de toe ga nkelijkhe id va n het ge bied zonde r dat de natuur e n het
omringe nde la ndsc ha p worde n a a nge tast
Het hoge aandeel nat uur in dit gebied w ordt alom geprezen. Men ref ereert dan
vooral aan het Nat ionaal Landschap Drentsche Aa. Onder de w orkshopdeelne mers
was echter sprake van een tweedeling in de discussie. Aan de ene kant vindt men
dat er al veel toegangspoorten tot de natuur en het Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn en dat het aantal recreanten nu het maximu m heeft bereikt. Het creeren van meer toegankelijkheid tot het gebied zal leiden tot overcapaciteit van
bezoekers en de natuurw aarden verzwakken. Momenteel zorgt de zonering van
parkeerplaatsen en toegangspoorten ervoor dat recreanten zic h slechts in een
omt rek van een paar kilometer rondo m de parkeerplaatsen begeven. De actieve
wandelaar en f ietser trekt verder het gebied in. Dit zorgt ervoor dat niet overal
langs w egen ‘blik’ geparkeerd staat.
Tot op heden is het Nat ionaal Landschap nauwelijks gepro moot en v rijwel onbekend bij personen die niet in het noorden des lands wonen. Vooralsnog komt het
merendeel van de recreanten vooral uit Drent he, Groningen en F riesland. De andere helft van de workshopdeelnemers v indt juist dat het Nat ionaal Landschap
verder moet worden gepromoot en dat de toegankelijkheid moet w orden uit gebreid. Dit in combinatie met voorlichtings- en bew ustwordingsactiv iteiten onder
de eigen bevolking (vooral jongeren) over wat het landschap alle maal aan mogelijkheden te bieden heeft. De ontw ikkeling van het Geopark de Hondsrug kan hier
onderdeel van zijn.
Ste l e en be hee r- e n ac tiv ite itenpla n op v oor c ultuurhistorisc h e rfgoe d nadat ge mee nte lijk onde rzoe k is a fge rond
Uit ons onderzoek blijkt dat het buitengebied een rijke cultuurhistorisc he waarde
vertegenw oordigt. Het esdorpenlandschap en de hunebedden zijn hier concrete
voorbeelden van. Maar ook oude molens en kerken zijn ty perend voor het gebied
en van grote cult uurhistorische waarde. Momenteel v oeren de gemeenten Aa en
Hunze en Tynaarlo onderzoek uit naar de cultuurhistorische en archeologische
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waarden van het gebied. Welke gebouwen en ander erf goed vallen hier nu precies
wel en niet onder? Dit onderzoek wordt in 2013 af gerond. Daarna is het zaak o m
de betrokkenheid van de inw oners bij het gebied te vergroten om deze waarden in
stand te houden. Dit ko mt aan op voorlicht ing en bew ustw ording. Een activ iteitenen beheerplan is dan een eerste stap om beeldbepalende ele menten te besc he rmen. Het oprichten van een speciaal fonds voor cultuurhistorisc h erf goed zou naar
de mening van de w orkshopdeelne mers een tweede stap kunnen zijn.
Een deel van het cult uurhistorisch erf goed is gesitueerd in het buitengebied. Diverse part ijen hebben f link geïnvesteerd in het buitengebied. Momenteel is het
plaatsen van w ind molens in deze regio een actueel onderwerp. Inwoners zijn ve ront rust dat de uitvoering van het w indmolen-project de landelijke omgeving aantast. En daarnaast dat vele investeringen die door diverse part ijen zijn gedaan in
het landschap in rook zullen opgaan. In het debat rondom het w ind molen-project
zal met deze kapitaalvernietiging rekening moeten w orden gehouden.

Profit
Bezien vanuit de Triple P Monitor ligt de focus in Noord- Drent he niet op de econo mie. Ty naarlo scoort wat dat betreft ongev eer gemiddeld, maar Aa en Hunze zit
ruim onder het landelijk gemiddelde. De sterke punten wat betreft prof it (zie
hoofdstuk 4) gelden dan ook vooral voor Tynaarlo. In beide gemeenten is de
ruimte voor bedrijvigheid beperkt, w at een gunst ig effect heeft op planet, maar
ongunstig is voor prof it.
De economie heeft een sterke relat ie met de sociale duurzaa mheid. Voorzieningen, de af zet- en arbeidsmarkt, werkgelegenheid en de mograf ie hangen nauw
met elkaar samen. Ook de relatie met planet is evident. De fysieke o mgeving
biedt de econo mie immers ruimte om zich te ontw ikkelen en econo mische ontwikkelingen hebben inv loed op de uiterlijke ken merken van een gebied. Een gezonde
econo mische dynamiek is daarom van belang, voor de economie zelf en voor de
sociale leef baarheid van Noord- Drenthe, waarbij de implic aties voor de natuur in
ogenschouw moeten worden geno men.
Ter bevordering van die econo mische dyna miek noemden de deelnemers de vo lgende drie onderwerpen als belangrijkste aspecten om de komende jaren aa ndacht aan te schenken.
Be nut Groninge n Airport Ee lde
De w orkshops vonden plaats op 2 februari 2012. T ijdens de prof it-workshop werd
nadrukkelijk gepleit voor de baanv erlenging op Groningen Airport Eelde. Op 15
februari deed de Raad van State haar def initieve uitspraak over het aanw ijzingsbesluit van de luchthaven, w aardoor de voorgenomen baanv erlenging mogelijk
wordt gemaakt. Met de baanverlenging kan de lucht haven gestalte gev en aan de
doelstelling o m een “volw aardige regionale lucht hav en van nationale betekenis” te
worden en krijgt het de mogelijkheid om “op duurza me w ijze mee te groeien in de
veranderende markt voor internat ionaal handelsverkeer”, aldus de luc hthaven. De
deelne mers van de workshop onderschrijv en dit.
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Samen met de baanverlenging w ordt een ontwikkelingsv isie voor het bedrijv enterrein van de lucht haven opgesteld en w ordt de bereikbaarheid van de luchthaven per openbaar vervoer verder ontw ikkeld. Dit zijn gunst ige ontw ikkelingen
voor het vestigingsklimaat van het gebied. Groningen Airport Eelde geeft ook aan
dat hierdoor de baanverlenging “zal zorgen voor een gezondere f inanciële exploitatie en meer bedrijvigheid”. Dat de baanv erlenging en de daaraan gelieerde ontwikkelingen tot meer bedrijvigheid leiden, zijn de deelnemers van de workshop
het mee eens. Zij vragen zic h echter af of die groei v oldoende zal zijn voor een
gezonde exploitat ie. Voldoende nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein is daa rvoor van belang, maar “w ordt de ruimte wel verkocht?”, aldus de deelnemers. En
wat betekent de ontw ikkeling van het bedrijventerrein v oor de overige bedrijve nterreinen in het gebied? Als een deel v an de bedrijven op de luchthaven daar
vandaan komt, dient men ook een v isie te v ormen op de achtergelaten terreinen.
Tijdens de workshop werd daarom gepleit voor een integrale visie voor de luchthaven, waarin wordt ingegaan op de luchthaven zelf, het bedrijv enterrein, acquisit ie van bedrijven, de bereikbaarheid, de econo mische gev olgen voor de omgeving, et cetera. Vanzelfsprekend dienen ook de gevolgen in sociaal en ecologisch
opzicht deel uit te maken van de visie. De visie dient bovendien breed gedragen
te zijn, w aarbij zowel het bedrijf sleven, de overheid als andere stakeholders
(VNO- NCW, MKB- Noord, Kv K Noord- Nederland, de NOM en Eemsdelta) zijn v ertegenwoordigd.
Zet in op toe risme & re creatie
Volgens de deelnemers v an de workshop heeft de sector toerisme & recreatie
kansen om uit te groeien tot een sector van grote economische betekenis. Gezien
de natuurlijke kenmerken van Noord- Drent he (rust en ruimte), past het goed bij
het gebied. Bovendien groeit de markt voor toeris me & rec reat ie. Een groot deel
van de babyboomers gaat de komende jaren met (pre-)pensioen en heeft ov er
het algemeen zowel t ijd als geld ter besc hikking. De sector dient er echter wel rekening mee te houden dat veel regio’s in deze (w eliswaar grote) v ijver v issen.
Een duidelijke visie, met daarin het toerist isch prof iel, de doelgroep(en), marketing, nodige ontw ikkelingen, de te varen koers, et cetera, is daaro m van groot belang.
De deelnemers gev en aan dat marketing op een hoger geograf isch niveau zou
moeten plaatsvinden, wellicht zelfs op het niveau v an Noord- Nederland. Daar zit
wat in, aangezien de deelregio’s in Noord- Nederland elkaar op een aantal punten
goed aanvullen. Denk bijvoorbeeld aan de F riese meren, de Hunzevallei, de cultuur- en w inkelsteden Assen en Groningen en de dierentuin in E mmen. Zeker als
het om de internat ionale toerist gaat, doen af standen er minder toe. Marketing op
het niveau van Noord- Nederland maakt sa menwerking tussen alle stakeholders
noodzakelijk. Voor Noord- Drenthe is het zaak o m binnen Noord- Nederland een
posit ie te verwerven en die uit te dragen. Wat zijn de unieke kenmerken van het
gebied en met welk prof iel biedt de regio toegevoegde waarde aan toeris me & recreat ie in Noord- Nederland?
Gezien de hoge concurrent ie met andere regio’s is het van groot belang om te
blijven investeren en innoveren. Volgens de deelne mers is het inv esteringsniv eau
in de sector al relatief hoog, maar kan het gebied nog wel een kwaliteitsimpuls
gebruiken. Investeringen in de haven v an Zuidlaren en campings w orden wat dat
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bet reft genoemd. Met kleinere vernieuw ingen kunnen bov endien ext ra sprongen
worden ge maakt. Een nieuw e website en de inzet v an sociale media zijn genoe mde innovat ies die tege moet komen aan de huidige tijd en het ge mak waar consumenten behoefte aan hebben.
Bovendien zou het ‘toeristisch-rec reat ieve aanbod’ in Noord- Drent he op een meer
integrale w ijze kunnen worden ‘ver markt ’. Het aantrekkelijke landschap mag dan
bij velen bekend zijn, de aanwezigheid v an f orse opperv lakten open w ater – Zuidlaarder Meer en Patersw oldse Meer – die bovendien van buitenaf toegankelijk zijn,
is dat minder. Noord- Drenthe biedt dus een aant rekkelijk palet van droge en natte dag- en v erblijfsrecreatie, landelijke rust en stedelijk v ertier op korte afstand.
In Noord- Drenthe vind je op het gebied van ontspanning alles wat je nodig hebt.
Ve rgroot de bestuurlijke slagkrac ht
Waar de v orige twee aspecten als kansen w orden gezien, is de bestuurlijke slagkracht een zorgenkindje. De deelne mers van de workshop gaven aan dat de gemeenten hun visie op de economische ontw ikkeling van Noord- Drent he in het algemeen verder kunnen ontw ikkelen en aan lef , daadkracht en keuzes maken kunnen groeien. De deelnemers aan de w orks hop gev en dan ook aan dat hun grootste wens is dat er een economische visie komt op de ontw ikkeling van NoordDrenthe, waarin heldere keuze worden gemaakt ov er de focus op bepaalde sectoren en over w elke f uncties waar in het gebied terecht komen.
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Bijlagen
Variabelen en bronnen Triple P Monitor
Kenmerk
PEOPLE
samenstelling bevolking
afhankelijkheid (% niet-bijstandsgerechtigden)
opleidingsniveau (% hoogopgeleiden)
jeugdigheid (% 25-)
bevolkingsdynamiek (groei%)
sociale cohesie
betrokkenheid (opkomst% verkiezingen)
consensus (% niet-protestpartijen)
maatschappelijke participatie (% vrijwilligers)
criminaliteit (misdrijven / inwoner)
werk en voorzieningen
bereikbare arbeidsplaatsen
gemiddelde bedrijfsomvang (banen / bedrijf)
voorzieningengraad detailhandel (vkp / bedrijf)
voorzieningengraad vrije tijd (hor sprecr / bedrijf)
woonomgeving
aandeel woonoppervlakte (opp wonen etc / totaal)
aandeel recreatieruimte (opp recreatie / totaal)
gemiddelde WOZ-waarde woning
stedelijkheid (adressendichtheid)
PROFIT
welvaartscreatie
arbeidsproductiviteit (BTW / arbeidsvolume)
RTV (winst tov vermogen)
solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)
economische dynamiek (groei% wgl)
Vernieuwing
R&D (banen ICT, R&D / totale werkgelegenheid)
verjonging (startende ondern / potentiële bb)
investeringsratio (investeringen / BTW)
vestigingssaldo (oprichtingen, vestiging, vertrek)
bevolking als arbeids- en afzetmarkt
bereikbare (beroeps)bevolking
koopkracht (inkomen / hh)
arbeidsparticipatie (werkzame bb / bevolking)
activiteit (indeling totale bevolking mbt participatie)
productiefactor
gebruiksruimte werken (opp bedrijven etc / totaal)
agrarische ruimte
ruimte grondstoffenwinning
gemiddelde WOZ-waarde commercieel vastgoed

Bron

ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
CBS
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
CBS

BER
BER
BER
ABF
ABF
KvK
BER
KvK
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
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PLANET
Natuur
versnippering landschap (opp natuur en ggb agrarisch / totaal)
groei areaal natuur (%)
variatie flora (hogere planten / ha)
reservaatfunctie flora (bedreigde planten / ha)
cultuurhistorie
stedenschoon (beschermde gezichten / ha)
monumentdichtheid (monumenten / ha bebouwd)
cultuurhistorische kenmerkendheid (culthist elementen / ha)
milieudruk economie
werkgelegenheidsdichtheid (banen / ha)
ruimtebeslag bedrijven (opp terrein / bedrijven)
CO2-uitstoot bedrijfsleven (CO2-uitstoot / banen)
CO2-uitstoot verkeer (CO2-uitstoot / weglengte)
milieudruk bevolking
bevolkingsdichtheid (bevolking / ha)
ruimtebeslag wonen (woningen / woonoppervlak)
CO2-uitstoot bevolking (CO2-uitstoot / bevolking)

ABF
ABF
Floron
Floron
OCW
OCW
PBL
ABF
ABF
SentNovem
SentNovem
ABF
ABF
SentNovem

Toe lic hting bronnen
ABF: ABF Research.
CBS: Centraal Bureau voor de Stat ist iek.
BER: Bedrijfseconomisc he cijf ers gebaseerd op de balans en verlies- en w instrekening van bedrijven die in de boeken staan bij Rabobank.
KVK: Kamer van Koophandel.
Floron: Sticht ing F loron, coördineert het f lorist isch onderzoek in Nederland.
OCW: Ministerie van Onderw ijs, Cult uur en Wetenschap.
PBL: Planbureau voor de Leefo mgev ing.
SentNove m: SenterNovem, is nu onderdeel van Agentschap NL.
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Deelnemers interviews en workshops
Workshop pe ople
Naa m

Organisatie

J. Boekholt
E. Boers ma
S. Couperus

Woningcoöperatie De Vol macht
Oliemolen De Wachter
Rabobank Noord- Drenthe

K.
H.
H.
G.

Ledenraad Rabobank Noord- Drenthe
Rabobank Noord- Drenthe
Gemeente Aa en Hunze/Ledenraad Rabobank Noord- Drent he
Beeldend kunstenaar

Feunekes
Haan
Heijer man
Hoogst ins

J. Lok
G. Meertens
H. Moek

Sticht ing T rias
Ledencommissie Coöp fonds Rabobank Noord- Drenthe
Rabobank Noord- Drenthe

M. Nascimento
F. Oevering
M. Pruijt

Rabobank Noord- Drenthe
Rabobank Nederland
Hockeyclub Zuidlaren

D. Raktoe
J. Roze man
G. S mit
P. Smit

ECO Oostermoer
Huisarts
Cult urele raad Eelde/Ledenraad Rabobank Noord- Drent he
Dorpshuis Annen

R. Vis

Maatschappelijk Werk Aa en Hunze

Workshop pla net
Naa m
H. Assies
O.A.S. de Boer
C. Briesen

Organisatie
Gemeente Tynaarlo
Rabobank Noord- Drenthe
Rabobank Nederland

R. de Bruin
H. Delicaat
L. Dijkhuizen

Eco-Ooster moer
Notaris
Rijksuniversiteit Groningen

K. Folkertsma
F. de Groot
H. Haandrik man

Gebiedsfonds Drentse Aa
Projectontw ikkelaar
Gemeente Aa en Hunze

L. de Klerk
P. Steenbergen
B. Taverne
J. Vonk

Procesmanager/interi mmanager
Recreatie ondernemer Breeland
Rabobank Nederland
Rabobank Noord- Drenthe

K. van Vugt

Rabobank Noord- Drenthe

Workshop profit
R. Aalders
J. Abbas
G. van Berc kel
J. Dijks

Rabobank Nederland
C1000 Gieten
DGA Intervema
Rabobank Noord- Drenthe

J.W.M. Engels

Rabobank Noord- Drenthe/Rijksuniversiteit Groningen
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R. van Gent
J. Haverkort
E. Hillenga

MKB- Nederland Noord
Uno-advies
Dist ribut iecent rum KPN

B. Hollander
L. Homan
M. Kooi
H. Kosmeijer

Baskwadraat
Uno-advies
Kompas
Gemeente Tynaarlo

R. Lammert s
H. Ment ink
G. Pieters

Rabobank Noord- Drenthe
Agrariër/init iatief nemer Project windenergie
Gemeente Tynaarlo/projectontw ikkelaar

S. Puite
P. Schey
E. van der Velde

Gemeente Tynaarlo
Rabobank Noord- Drenthe
C1000 Zuidlaren

H. Vogel
B. Wassink
L. Zw iers

Food Executives
Gemeente Aa en Hunze
VNO/NCW Noord

Inte rv ie ws
H. Assies
R. van Gent
A.J. Maat

Wethouder ge meente Tynaarlo
Regiodirecteur MKB- Nederland Noord
Directeur LTO Nederland
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