Aan de leden van de Provinciale Staten
van de provincie Drenthe

Assen, 2 oktober 2020
Betreft: Aanbieding Agenda voor een Groen Herstel van Drenthe

Geachte leden van de Provinciale Staten,
In oktober behandelt u het economisch beleid van de provincie Drenthe en de voorstellen
voor een Provinciaal Investeringsprogramma 2020-2023, waarover u begin november besluit.
Dit vindt plaats tegen de achtergrond van de wereldwijde Coronapandemie, die grote impact
heeft op onze samenleving.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de afgelopen maanden samen met haar
achterban en stakeholders gekeken naar wat deze crisis voor Drenthe en de Drenten
betekent en welke lessen we hieruit kunnen leren. Dit heeft geleid tot een eerste
Agenda voor een Groen Herstel van Drenthe die wij u hierbij aanbieden.
Daarnaast zijn de reacties en bijdragen van diverse maatschappelijke partners verwerkt in
een speciaal e-magazine over dit initiatief.
De Groene Herstel Agenda bevat een oproep aan overheden, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en burgers om samen vorm te geven aan een duurzame en
gezonde provincie. De provincie Drenthe biedt daarvoor uitgelezen kansen.
Allereerst vanwege haar maat en schaal en daaraan verbonden kracht en potentie van
saamhorigheid en naoberschap als basis voor nieuwe samenwerkingsverbanden.
Sectoren als energie, zorg, dienstverlening, landbouw en recreatie bieden in onze provincie
uitstekende mogelijkheden voor de nieuwe betekeniseconomie. Maar ook de rust, ruimte en
het oerlandschap bieden een vruchtbare voedingsbodem voor een nieuw perspectief.
De in de agenda benoemde actiepunten zijn niet alle spiksplinternieuw. Nieuw is wel dat de
maatschappelijke context drastisch is veranderd en de urgentie tot verandering enorm is
toegenomen. De overheid is bezig met het hervinden van zijn eigen rol, de oude economie
kraakt in zijn voegen en we staan aan de vooravond van investeringsprogramma’s die hun
weerga niet kennen.
Dit geheel vraagt om actie van alle betrokkenen en vooral ook om nieuwe eigentijdse
samenwerkingsvormen en een samenhangende aanpak die ervoor zorgen dat het geheel
meer is dan de som der delen.

Wij roepen de Drentse politiek en samenleving dan ook op hier de komende tijd werk van te
maken. Het Drentse investeringsprogramma zou hier een belangrijke opmaat in kunnen
vormen, zeker als een koppeling gelegd kan worden met landelijke en Europese fondsen.
Specifiek vragen wij daarom de Groene Herstel Agenda bij de bovengenoemde
vergaderingen te betrekken. Tot een nadere toelichting zijn wij uiteraard altijd bereid.
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