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Namens het Nationaal Park Drentsche Aa wijs ik u graag nogmaals op de 

‘Rapportage Drentsche Aa, landschap met energie’ zoals die door het 

Overlegorgaan is vastgesteld. U heeft deze al eerder van ons ontvangen 

(kenmerk NBEL348 d.d. 5 maart 2019).  

 

Klimaat en energie: wat kan er wel? 

De notitie geeft inzicht in de mogelijke bijdrage 

vanuit het Nationaal Park Drentsche Aa aan 

klimaatadaptatie en de energietransitie. De 

rapportage is tot stand gekomen op basis van 

vooronderzoek naar de energieopgave en –

potenties in het Drentsche-gebied en een 

concretisering daarvan tijdens een werksessie 

met verschillende stakeholders. Kernvraag 

daarbij was: wat kan er wel in het Nationaal 

Park Drentsche Aa?  

Met deze notitie is wederom een bijdrage 

geleverd aan het duurzaam in standhouden en 

door ontwikkelen van het Drentsche Aa-gebied, 

met zijn vele kwaliteiten, doelstellingen en opgaven en met respect voor alle 

belangen.  

 

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

bijdrage levert op het gebied van klimaatbestendigheid, waterdoelen 

(WB21/KRW) en het vastleggen van CO2 door een toename van biomassa in 

natuurgebieden. En die bijdrage zal alleen maar verder toenemen bij het verder 

realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. Ingeschat is dat dit zelf kan oplopen 

tot 40% van de CO2 uitstoot als gevolg van huidige energieverbruik in het 

Drentsche Aa-gebied. 

 

https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapportage_drentsche_aa_landschap_met_energie.pdf
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Deze rapportage levert aan de ene kant een bijdrage aan het proces dat zal 

leiden tot een Regionale Energiestrategie. Maar meer nog beoogt het de basis te 

zijn voor vervolggesprekken en –acties in en met de bewoners/gebruikers van 

het Nationaal Park Drentsche Aa. Als Overlegorgaan zetten we in op gedragen 

lokale initiatieven, die we ook willen faciliteren. 

 

Energietransitie en participatie in het Drentsche Aa-gebied 

Om bovenstaande ook concreet handen en voeten te geven start de Natuur en 

Milieufederatie in opdracht van het Overlegorgaan, in januari met een driejarig 

project ‘Energietransitie en participatie in het Drentsche Aa-gebied’. In dit 

plan werken we aan een breed gedragen gebiedsplan voor de energietransitie 

dat recht doet aan de kernkwaliteiten van het Nationaal Park De Drentsche Aa. 

We werken aan de versterking van de bestaande dorpsinitiatieven en verbreding 

naar andere dorpen en buurtschappen om de energietransitie vorm te geven. Zo 

zorgen we voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor 

verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, 

landschap en natuur. 

Kennis en ervaringen uit het project ‘Cultuurhistorie geeft Energie’ biedt voor 

deze aanpak concrete inspiratie. Evenals een nog te verschijnen werkboek voor 

duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast stemmen we uitkomsten/mogelijkheden af 

met de principes van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016). 

 

Ontwerp-beleidskader zonneparken 

In het nu ter inzage gelegde ontwerp-beleidskader wijst u concrete locatie aan 

voor potentiële zonneparken, ook in het Nationaal Park Drentsche Aa. Dit is wat 

mij betreft te kort door de bocht. De samenhang in het Drentsche Aa-gebied is 

meer dan de som van losse bestemmingen in het bestemmingsplan.  

 

In onze notitie hebben we als Overlegorgaan Drentsche Aa de landschappelijke 

kwaliteiten zoals beschreven in de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 als 

vertrekpunt genomen en vandaaruit gezocht naar onze bijdrage aan de 

klimaatadaptatie en de energietransitie waar we met z’n allen voor staan. De 

komende drie jaar gaan we hier vanuit het genoemde project concreet mee aan 

de slag. Ik vraag u dit proces te ondersteunen en dring aan op een intensieve 

samenwerking om een optimale oplossing voor zonneparken in het Nationaal 

Park Drentsche Aa in samenhang te bewerkstelligen. Het nu al op voorhand 

aanwijzen van locaties heeft niet mijn voorkeur. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Jaap Verhulst, 

Voorzitter Nationaal Park Drentsche Aa  

 

Bijlage: 

• Rapportage Drentsche Aa, landschap met energie - De mogelijke bijdrage 

van het Nationaal Park Drentsche Aa aan de energietransitie 


