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Beloning duurzaam boeren  
krijgt stevig vervolg 

Boeren in de provincie Drenthe worden ook de komende 
jaren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoe‑
ring. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Dren‑
the, waarin duurzaamheidsdoelen zijn vastgesteld voor 
water, bodem, klimaat en stikstof. Worden deze doelen ge‑
realiseerd, dan staat er voor de boer een beloning tegen‑
over. 
 
Duurzaam Boeren Drenthe is een project waarin partners uit 
landbouw, natuur, milieu samen met de provincie aan de slag 
gaan met een duurzamere landbouw. Het is een vervolg op het 
succesvolle project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, dat 
zich in de afrondende fase bevindt. Bijna een derde van de 
Drentse melkveehouders werkte in deze regeling gezamenlijk 
aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen. 
 
Doelgericht werken met KPI's 
De sleutel tot dit succes was dat boeren zelf aan het roer staan. 
Ze kunnen zelf sturen op kritische prestatie indicatoren (KPI’s). 
Dit zijn doelen met daaraan gekoppelde waarden, in plaats van 
opgelegde maatregelen. Het droeg onder meer bij aan een goede 
samenwerking tussen landbouw en natuurorganisaties en pro‐
vincie, waarin stappen gezet zijn ten aanzien van duurzaamheid 
en er recht wordt gedaan aan het ondernemerschap van boeren. 
Op dit moment worden ook landelijk de mogelijkheden onder‐
zocht voor een KPI‐aanpak.   
 
De samenwerkende partners willen voor Drenthe de vaart erin 
houden en lanceren daarom Duurzaam Boeren Drenthe. De be‐
loning voor het realiseren van doelen is verhoogd en er kunnen 
meer boeren meedoen. De regeling is twee jaar van kracht. 
 
Mes snijdt aan twee kanten 
Per deelnemer is er een maximale beloning van 5000 euro per 
jaar. Voorwaarde is dan wel dat er maximaal gescoord wordt op 
de doelen. Dat is een behoorlijke uitdaging, maar het zijn doelen 
waar goed op te sturen is en waarbij het mes aan twee kanten 
snijdt. Wanneer bijvoorbeeld de stikstofuitstoot wordt verlaagd, 
gaan vaak ook de kosten omlaag. Denk bijvoorbeeld aan verbete‐
ring in de voederwaarde van gewassen, waardoor de aanvoer 
van dure aangekochte mineralen omlaag kan. Een duurzaam 
rendement van eigen Drentse bodem. 
 
Bijna 5 miljoen euro beschikbaar 
In totaal is een budget gereserveerd voor de subsidieregeling 
van EUR 4.750.000,‐. Duurzaam Boeren Drenthe wordt gefinan‐
cierd uit de investeringsagenda, Regiodeal Natuurinclusieve 
Landbouw en uit de versnellingsopgave van het Nationaal Pro‐
gramma Landelijk Gebied.   
 
Nú aan de slag 
Hoewel er veel gebeurt in de sector is dit wel bij uitstek het mo‐
ment om door te pakken. “We willen onverminderd inzetten op 
biodiversiteit en ondernemerschap. Belonen voor doelen helpt 
bij het realiseren van de opgaven op het boerenerf. Daarom 
moeten we juist nu samen in beweging blijven”, aldus gedepu‐
teerde Henk Jumelet. De boeren zijn daarbij zelf aan zet en kun‐
nen rekenen op de ervaring van hun collega’s en de 
samenwerking met de gebiedscontactpersonen in de regio. Een 
van de gebiedscontactpersonen is Tijmen Nagel. Voor hem is het 
helder: “Het is belangrijk dat we de verduurzamingsslag als boe‐
ren zelf oppakken.  Zo kunnen we verduurzamen op een manier 
die past bij ons vakmanschap.”   
 
Wie kan meedoen? 
Alle bedrijven met een professionele melkveehouderij kunnen 
zich vanaf 20 februari aanmelden via de website van SNN. Voor 
akkerbouwers en overige gemengde bedrijven met een akker‐
bouwtak worden de doelen op dit moment nog getest door een 
pilotgroep. 
 
Op de hoogte blijven van de voortgang van deze pilot?  
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website. Naast de be‐
loningsregeling, volgt nog een stimuleringsregeling voor natuur‐ 
en landschapsonderdelen. 
 
Duurzame Boeren Drenthe is een samenwerkingsverband tus‐
sen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jonge‐
renkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse 
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschaps‐
beheer Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe. 
 
Meer informatie: www.provincie.drenthe.nl/duurzaamboeren‐
drenthe 

Mega‐Workshop‐Dag voor 
kinderen in de Brinkhof 

Je hoeft je niet te vervelen op 28 februari! 

Op dinsdag 28 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg een Mega‐Workshop‐Dag, be‐
doeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, 
verrassende, spannende en creatieve workshops voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een 
keuze uit drie verschillende onderdelen.  
 
Het ochtendprogramma is van 
10:30 tot 12:10 en er staat laserga‐
men, streetdance, boksen, teke‐
nen als Picasso, bouwen met 
lego en het maken van een na‐
tuurlijke knutsel op het pro‐
gramma.  
In de middag (van 13:00 tot 14:40 
uur) kun je kiezen uit laserga‐
men, het grote Mario Kart spel 
en  
freerunnen, onder leiding van Ne‐
derlands Kampioen Jai Bos! Ver‐
der maken we met z’n allen het  
grootste schilderij van Norg en 
kun je kiezen uit twee verschil‐
lende theaterworkshops – Mime 
en Improvisatie. Hiervoor werken we voor de eerste keer samen met jeugdtheaterschool Garage 
TDI en daar zijn we erg blij mee!  
 
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of middagprogramma.  
De kosten bedragen € 6,50 per dagdeel, inclusief ranja en fruit tussendoor en wat lekkers na afloop. 
’s Ochtends is dat een broodje knak en ’s middags trakteren we op een ijsje.  
 
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via www.welzijninnoordenveld.nl/agenda  
* Dit is mogelijk tot 24 februari aanstaande. Je kunt je daarna ook nog aanmelden (zelfs nog op de 
dag zelf), maar voor een aantal workshops geldt vol=vol, dus vooraf inschrijven is zeker aan te be‐
velen! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Afien Auwema van Beweegdorp Norg via  
info@beweegdorpnorg.nl  of 06‐57133765. Ook voor al je vragen! 

Over opdrachtgevers, een 
aannemer en bouwvakkers 

Apostel Paulus deed al aan ma‐
nagementadvies 2000 jaar gele‐
den. In zijn Brief aan de 
Gemeente te Efeze in de Bijbel 
beschrijft hij was er nodig is om 
een kerk op te bouwen. De do‐
minee uit Oude‐Pekela her‐
taalde dat in de Rotondekerk in 
Een op 5 februari aldus: Je hebt 
een opdrachtgever nodig, een 
aannemer en bouwvakkers. Hij 
zag daarin als de opdrachtgever 
God, als de aannemer de Ker‐
kenraad en als de bouwvakkers 
de gemeenteleden die in de 
kerk komen.  
 
Volgens hem kunnen de bouw‐
vakkers niet gaan zitten afwach‐
ten en de Kerkenraad alle werk 
laten doen maar moet een ieder 
meehelpen in waar hij of zij 
goed in is. Want anders gebeurt 
er te weinig. In aanvulling 
daarop denk ik dat die aan‐
nemer wel zijn bouwvakkers de 
kans moet geven hun talenten 

te ontplooien. Als de Kerken‐
raad niets wil gebeurt er ook 
niets. 
 
Op dinsdag 7 februari had de 
Kerkenraad van Norg de leden 
van de kerk bijeengeroepen om 
over de toekomst van de kerk 
te praten. De Kerkenraad was 
er wel klaar mee: ze werden te 
oud en waren ontmoedigd door 
het feit dat er maar een man of 
20 ‐25 naar de diensten komen. 
Volgens hen wilde verder nie‐
mand in het kerkbestuur. Zij wil‐
den stoppen. Maar ja er waren 
gemeenteleden die wel graag 
doorgingen. Nu is een kerk‐
gemeente niet een voetbalver‐
eniging dus je kan niet 
stemmen.  
 
Kerkrecht lijkt meer op een 
stichting. De Kerkenraad beslist. 
Als die willen stoppen kan je als 
kerklid op je hoofd gaan staan 
maar je hebt niets erover te 

zeggen. Ja je kan naar een ge‐
schillencommissie maar dat is 
wel heel erg treurig. 
 
Maar het gebouw en de het 
geld is van de PKN. Daarom was 
dominee Hommes van de Clas‐
sis Groningen Drenthe (soort 
provinciebestuur) met een col‐
lega gekomen om de meningen 
van de gemeenteleden te 
horen. Volgens hem kon Norg 
kiezen als de Kerkenraad de pijp 
aan Maarten zou geven: Of hij 
zou de kerkgemeente Norg op‐
heffen en er zouden vereffe‐
naars de boel komen verdelen 
als een soort van curatoren bij 
een faillissement. Wat hij liever 
dan zag was een fusie met een 
andere kerkelijke gemeente die 
dan de zeggenschap krijgt over 
de Norgse boedel. De aanwezi‐
gen suggereerden Vries dat een 
heel actieve kerkelijke ge‐
meente kent en een volle kerk 
en Roden dat in dezelfde ge‐
meente ligt als Norg. Ook werd 
door de boekhouder gesugge‐
reerd om de kerk zelf dan maar 
aan Het Drents Landschap te 
geven. 
 
De Classis en de Kerkenraad 
gaan zich beraden. We horen 
binnenkort meer. 
 
Een kenner vertelde dat in Norg 
vanaf het jaar 1000 een functio‐
nerende kerk is geweest. Per‐
soonlijk vind ik het treurig dat 
wij zo te zien gaan meemaken 
dat er dan een einde komt aan 
die lange traditie. 
 
Wytzia Raspe

Gasverbruik in 2022 laagste in 50 jaar 
In Nederland is in 2022 een kwart minder gas verbruikt dan in 
2021. In totaal werd er 31 miljard kubieke meter gas verbruikt. 
Dit is het laagste niveau sinds 1972. Met name grote industriële 
bedrijven en huishoudens verbruikten minder aardgas. Dit meldt 
het CBS op basis van nieuwe cijfers. 
Grote industriële bedrijven die normaal gesproken veel aardgas 
verbruiken, verbruikten in 2022 ruim een kwart minder aardgas 
dan een jaar eerder. Ook huishoudens verbruikten minder aard‐
gas in 2022; een kwart minder dan in 2021. Een deel van deze 
daling komt door het warmere weer (10 procent). Als rekening 
wordt gehouden met de hogere temperaturen, was het verbruik 
15 procent lager dan in 2021.  


