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Bij dezen ontvangt u twee voorstellen die ik indien tijdens het inspreken op de 
omgevingsvisie/ Provinciale Omgevingsverordening van dinsdagavond 18 
september bij agendapunt 2. 
Ik zie beide voorstellen graag behandeld worden als ingekomen stuk. En dat de 
voorstellen worden toegevoegd bij de documenten m.b.t. de vergadering van de 
commissie OGB voorafgaand aan de vergadering. 

In de bijlage treft u: 

Voorstel 1; Grondstof posities van de Provincie Drenthe.
Voorstel 2;  Fijnmazig netwerk van fysieke logistieke knooppunten in Drenthe.

Met vriendelijke groet,

John Mulder 




Voorstel: Grondstof posities van de Provincie Drenthe. 
 
Door: John Mulder 


 


Aanleiding:  Mondiale grondstofschaarste. 


Voor alles wat we maken zijn we grondstoffen nodig. Productie en winning van grondstoffen heeft 


een enorme impact op natuur landschap en de leefbaarheid van een gebied. De druk op 


grondstofgebruik neemt toe door economische groei en bevolkingsgroei. Men schat dat de jaarlijkse 


mondiale grondstof extractie 183 miljard ton zal bedragen in 2050. Dat is bijna het dubbele van wat 


heden wordt geproduceerd. Het gevolg hiervan is dat grondstoffen schaarser worden en met name 


ook veel duurder.  Dit heeft gevolgen voor iedere Drent. Op individueel niveau van alle actoren in 


iedere laag in de samenleving.  


 


Zoals u weet is het doel van de Circulaire Economie om alle grondstoffen na gebruik zo hoogwaardig 


mogelijk terug te brengen in het economisch systeem. Bij voorkeur lokaal. Zodat de kringlopen van 


producten en materiaalstromen worden gesloten. In feite wordt de tijd gerekt waarin een grondstof 


wordt gebruikt. Om circulaire mogelijkheden te identificeren is de input en output van grondstoffen 


op regionaal niveau in kaart gebracht in opdracht van de drie noordelijke provincies.  In deze 


routekaart worden de kansen van het economisch aantrekkelijk hergebruik van afval- en 


landbouwstromen voor de bouw- en chemie sector geïdentificeerd. Maar de kans voor Drenthe ligt 


niet alleen op hergebruik van grondstoffen. Als Noordelijke regio en daarmee de provincie is het ook 


belangrijk om voorbereid te zijn op een toekomst waar grondstoffen schaars zijn en de prijzen sterk 


volatiel.  Het is daarom beter om boven op je eigen grondstoffen te gaan zitten dan deze te 


verkopen en te transporteren naar elders.  


 


Voorstel: Grondstof banken in de provincie. 


Ik stel voor om een visie en strategie te ontwikkelen over grondstof posities in de provincie, en na te 


denken over locaties waar schaarse grondstoffen tijdelijk in een “grondstofbank” zijn op te slaan. 


Hierdoor worden waardevolle materialen en grondstoffen voor de industrie en de agrarische sector 


in de regio behouden.  Op deze wijze wordt de Noordelijke economie beter geborgd, 


toekomstbestendig en wordt de impact natuurlandschap in de regio of elders op de wereld beter 


beheerst. Op logistiek gebied kan Drenthe hiermee een grote slag slaan.  Dit licht toe in het voorstel: 


“Fijnmazig netwerk van fysieke logistieke knooppunten in Drenthe.” De visie hierop sluit tevens aan 


op de strategie voor het clusteren van verschillende industrie en bedrijvigheid om zo reststromen 


optimaal te benutten en warmte, energie en grondstoffen uit te wisselen.  


 


Toevoegen aan de omgevingsvisie 2018; Provincie Drenthe: 


Visie en ambitie dat de provincie de intentie heeft om de kansen te benutten om haar grondstof 


posities te versterken en waardevolle materialen en grondstoffen voor de industrie en de agrarische 


sector in de regio te behouden. Door aansluiting bij bestaande initiatieven te vinden. En te 


onderzoeken welke aanvullende mogelijkheden en locaties er (nodig) zijn om grondstof banken te 


creëren. 








Voorstel 2: Fijnmazig netwerk van fysieke logistieke knooppunten in Drenthe. 


 


Door: John Mulder 


Zoals ik in vorig voorstel benoemde wil mij nu verdiepen op het logistieke proces dat komt kijken bij 


de grondstof posities van de Provincie Drenthe. 


 


Aanleiding; 6.1.4. Agroparken, Blz. 135,  Omgevingsvisie 2018 Provincie Drenthe. 


De visie wekt de indruk dat enkel rurale en agrarische gebieden worden aangewezen en 


geëxploreerd als locatie waar niet-agrofuncties en agrofuncties worden gekoppeld met het doel om 


kringlopen te sluiten door afvalstromen van de ene sector te benutten als grondstof voor de andere 


sector.  Er zijn echter negen transitiepaden voor Noord-Nederland vastgesteld. Deze transitiepaden 


beschrijven hoe Noord-Nederland zich tussen 2018, 2025, en daarna kan ontwikkelen tot de meest 


gunstige ontwikkelregio voor een circulaire economie. Hierbij zijn de volgende strategische clusters 


geïdentificeerd: Chemie, landbouw, afval en de bouw.  


 


In de omgevingsvisie 2018 worden agroparken benoemd als locatie waar niet-agrofuncties en 


agrofuncties worden gecombineerd. Waarbij de volgende ambitie is geformuleerd: “Wij zien 


agroproductieketens als grootschalige industriële ontwikkelingen en streven naar concentratie op 


geschikte locaties. In deze afweging speelt vooral de impact op het landschap en op het verkeers- en 


vervoersnetwerk een rol en zien wij kansen om niet-agrofuncties en agrofuncties te koppelen.” 


 


Voorstel: Fijnmazig netwerk van fysieke knooppunten in Drenthe. 


Er wordt niet gerept over dergelijke faciliteiten voor andere sectoren en productieketens in urbane 


gebieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld "toegangspoorten” aan de rand van een dorp of stad. En dit 


is waar ik graag mijn bezorgdheid over wil uiten.  


 


Deze toegangspoorten functioneren als logistiek centrum voor opslag, verwerking van grondstoffen 


en materialen en overslag van goederen waardoor een fijnmazig netwerk in de provincie ontstaat 


van multimodale logistieke knooppunten. Door in samenhang met bedrijventerreinen logistieke 


processen efficiënter in te richten, ladingen te combineren, opslagruimtes te delen en dergelijke 


functies te verbinden, dragen deze locaties bij aan het duurzaam logistiek proces en een schonere 


leefomgeving. Onderdeel van deze knooppunten zijn de grondstof banken die ik mijn vorig voorstel 


heb geïntroduceerd. Op deze manier wordt feitelijk een fysiek internet ontwikkeld en gestimuleerd. 


Een fijnmazig netwerk van locaties zoals dit zorgt ervoor dat CO2 uitstoot wordt gereduceerd, en er 


wordt bespaard op het onderhoud van (provinciale) wegen doordat er minder druk is op het 


verkeers- en vervoersnetwerk. Deze logistieke centra en verzamel depots voor materialen en 


goederen zorgen ervoor dat de vraag naar (laaggeschoold) arbeid stijgt om deze grondstoffen te 


verwerken en demonteren. En draagt het bij aan sluiten van  kringlopen van producten en 


materiaalstromen worden gesloten. 


 


Toevoegen aan de omgevingsvisie aanvullend op initiatieven voor agroparken: 


Visie en ambitie dat de provincie de intentie heeft om een fijnmazig netwerk van rurale en urbane 


multimodale logistieke knooppunten te creëren. Door te onderzoeken welke aanvullende 


mogelijkheden en locaties er(nodig) zijn om cross-sectoraal de strategische clusters chemie, 


landbouw, afval en bouw met elkaar te verbinden. Waarbij kringlopen worden gesloten en een fysiek 


internet wordt gestimuleerd. Waardoor het aantal verkeersbewegingen wordt beperkt. 







Voorstel: Grondstof posities van de Provincie Drenthe. 
 
Door: John Mulder 

 

Aanleiding:  Mondiale grondstofschaarste. 

Voor alles wat we maken zijn we grondstoffen nodig. Productie en winning van grondstoffen heeft 

een enorme impact op natuur landschap en de leefbaarheid van een gebied. De druk op 

grondstofgebruik neemt toe door economische groei en bevolkingsgroei. Men schat dat de jaarlijkse 

mondiale grondstof extractie 183 miljard ton zal bedragen in 2050. Dat is bijna het dubbele van wat 

heden wordt geproduceerd. Het gevolg hiervan is dat grondstoffen schaarser worden en met name 

ook veel duurder.  Dit heeft gevolgen voor iedere Drent. Op individueel niveau van alle actoren in 

iedere laag in de samenleving.  

 

Zoals u weet is het doel van de Circulaire Economie om alle grondstoffen na gebruik zo hoogwaardig 

mogelijk terug te brengen in het economisch systeem. Bij voorkeur lokaal. Zodat de kringlopen van 

producten en materiaalstromen worden gesloten. In feite wordt de tijd gerekt waarin een grondstof 

wordt gebruikt. Om circulaire mogelijkheden te identificeren is de input en output van grondstoffen 

op regionaal niveau in kaart gebracht in opdracht van de drie noordelijke provincies.  In deze 

routekaart worden de kansen van het economisch aantrekkelijk hergebruik van afval- en 

landbouwstromen voor de bouw- en chemie sector geïdentificeerd. Maar de kans voor Drenthe ligt 

niet alleen op hergebruik van grondstoffen. Als Noordelijke regio en daarmee de provincie is het ook 

belangrijk om voorbereid te zijn op een toekomst waar grondstoffen schaars zijn en de prijzen sterk 

volatiel.  Het is daarom beter om boven op je eigen grondstoffen te gaan zitten dan deze te 

verkopen en te transporteren naar elders.  

 

Voorstel: Grondstof banken in de provincie. 

Ik stel voor om een visie en strategie te ontwikkelen over grondstof posities in de provincie, en na te 

denken over locaties waar schaarse grondstoffen tijdelijk in een “grondstofbank” zijn op te slaan. 

Hierdoor worden waardevolle materialen en grondstoffen voor de industrie en de agrarische sector 

in de regio behouden.  Op deze wijze wordt de Noordelijke economie beter geborgd, 

toekomstbestendig en wordt de impact natuurlandschap in de regio of elders op de wereld beter 

beheerst. Op logistiek gebied kan Drenthe hiermee een grote slag slaan.  Dit licht toe in het voorstel: 

“Fijnmazig netwerk van fysieke logistieke knooppunten in Drenthe.” De visie hierop sluit tevens aan 

op de strategie voor het clusteren van verschillende industrie en bedrijvigheid om zo reststromen 

optimaal te benutten en warmte, energie en grondstoffen uit te wisselen.  

 

Toevoegen aan de omgevingsvisie 2018; Provincie Drenthe: 

Visie en ambitie dat de provincie de intentie heeft om de kansen te benutten om haar grondstof 

posities te versterken en waardevolle materialen en grondstoffen voor de industrie en de agrarische 

sector in de regio te behouden. Door aansluiting bij bestaande initiatieven te vinden. En te 

onderzoeken welke aanvullende mogelijkheden en locaties er (nodig) zijn om grondstof banken te 

creëren. 



Voorstel 2: Fijnmazig netwerk van fysieke logistieke knooppunten in Drenthe. 

 

Door: John Mulder 

Zoals ik in vorig voorstel benoemde wil mij nu verdiepen op het logistieke proces dat komt kijken bij 

de grondstof posities van de Provincie Drenthe. 

 

Aanleiding; 6.1.4. Agroparken, Blz. 135,  Omgevingsvisie 2018 Provincie Drenthe. 

De visie wekt de indruk dat enkel rurale en agrarische gebieden worden aangewezen en 

geëxploreerd als locatie waar niet-agrofuncties en agrofuncties worden gekoppeld met het doel om 

kringlopen te sluiten door afvalstromen van de ene sector te benutten als grondstof voor de andere 

sector.  Er zijn echter negen transitiepaden voor Noord-Nederland vastgesteld. Deze transitiepaden 

beschrijven hoe Noord-Nederland zich tussen 2018, 2025, en daarna kan ontwikkelen tot de meest 

gunstige ontwikkelregio voor een circulaire economie. Hierbij zijn de volgende strategische clusters 

geïdentificeerd: Chemie, landbouw, afval en de bouw.  

 

In de omgevingsvisie 2018 worden agroparken benoemd als locatie waar niet-agrofuncties en 

agrofuncties worden gecombineerd. Waarbij de volgende ambitie is geformuleerd: “Wij zien 

agroproductieketens als grootschalige industriële ontwikkelingen en streven naar concentratie op 

geschikte locaties. In deze afweging speelt vooral de impact op het landschap en op het verkeers- en 

vervoersnetwerk een rol en zien wij kansen om niet-agrofuncties en agrofuncties te koppelen.” 

 

Voorstel: Fijnmazig netwerk van fysieke knooppunten in Drenthe. 

Er wordt niet gerept over dergelijke faciliteiten voor andere sectoren en productieketens in urbane 

gebieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld "toegangspoorten” aan de rand van een dorp of stad. En dit 

is waar ik graag mijn bezorgdheid over wil uiten.  

 

Deze toegangspoorten functioneren als logistiek centrum voor opslag, verwerking van grondstoffen 

en materialen en overslag van goederen waardoor een fijnmazig netwerk in de provincie ontstaat 

van multimodale logistieke knooppunten. Door in samenhang met bedrijventerreinen logistieke 

processen efficiënter in te richten, ladingen te combineren, opslagruimtes te delen en dergelijke 

functies te verbinden, dragen deze locaties bij aan het duurzaam logistiek proces en een schonere 

leefomgeving. Onderdeel van deze knooppunten zijn de grondstof banken die ik mijn vorig voorstel 

heb geïntroduceerd. Op deze manier wordt feitelijk een fysiek internet ontwikkeld en gestimuleerd. 

Een fijnmazig netwerk van locaties zoals dit zorgt ervoor dat CO2 uitstoot wordt gereduceerd, en er 

wordt bespaard op het onderhoud van (provinciale) wegen doordat er minder druk is op het 

verkeers- en vervoersnetwerk. Deze logistieke centra en verzamel depots voor materialen en 

goederen zorgen ervoor dat de vraag naar (laaggeschoold) arbeid stijgt om deze grondstoffen te 

verwerken en demonteren. En draagt het bij aan sluiten van  kringlopen van producten en 

materiaalstromen worden gesloten. 

 

Toevoegen aan de omgevingsvisie aanvullend op initiatieven voor agroparken: 

Visie en ambitie dat de provincie de intentie heeft om een fijnmazig netwerk van rurale en urbane 

multimodale logistieke knooppunten te creëren. Door te onderzoeken welke aanvullende 

mogelijkheden en locaties er(nodig) zijn om cross-sectoraal de strategische clusters chemie, 

landbouw, afval en bouw met elkaar te verbinden. Waarbij kringlopen worden gesloten en een fysiek 

internet wordt gestimuleerd. Waardoor het aantal verkeersbewegingen wordt beperkt. 




