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We willen het anders 
Gaan we zelfbewust de uitdagingen van de 21

e
 eeuw aan? Stappen we 

in de toekomst? We staan voor keuzes En dat zijn er nogal wat. Niet 
alleen de vanwege de recessie. Ook gaat het over klimaat, energie, 
voedsel en armoede. Blijven we navelstaren en achterom kijken of 
staan we op en pakken we aan? 

Voor D66 staan vrije individuen aan de basis van onze samenleving. 
D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Tegelijkertijd kan geen 
mens zonder de ander. We hebben elkaar nodig. Naoberschap willen we 
juist benadrukken We leven samen, we ondernemen met elkaar. „Geen ik 
zonder wij.‟ Dat wil niet zeggen dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. De 
meeste mensen kunnen goed voor zichzelf zorgen. En voor hun omgeving. 
Veel van die verantwoordelijkheid ligt nu bij de overheid. Dat willen we 
veranderen. We leggen verantwoordelijkheid daar waar zij hoort: bij de 
burgers. Natuurlijk hebben we de overheid ook nodig. Voor overstijgende 
zaken als klimaat, energie en veiligheid: voor het scheppen van 
randvoorwaarden voor bedrijvigheid Wanneer we in Drenthe 
verantwoordelijkheden bij de provincie leggen willen we daar echt invloed 
op. 

D66 wil vernieuwen, hervormen en investeren. Transformeren naar een 
nieuw zelfbewustzijn, persoonlijk en maatschappelijk. Want wat gebruikelijk 
en gewoon is werkt niet meer. We willen dat mensen hun eigen kracht 
ontdekken. Zoveel mogelijk zelf doen. En het dan pas aan een ander of aan 
de overheid vragen. Zo ontwikkelen we ons van een verzorgingsstaat naar 
een ontplooiingsmaatschappij. 

D66 is van nature optimistisch. We vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen naar meer werk, welvaart en geluk. D66 wil dat elk mens een 
eerlijke kans krijgt om mee te doen. We willen dat mensen weerbaarder en 
zelfstandiger worden Dat maakt de samenleving sterker. 

We willen onze samenleving menselijk en duurzaam maken. Een 
kwestie van beschaving. Sociaal en rechtvaardig. Schoon en veilig. Met 
meer verbondenheid en zorg voor elkaar, in Drenthe en daarbuiten. Met 
onderwijs waarin elk kind tot zijn recht komt. Genoeg werk voor jong en oud. 
Voldoende woningen voor elke levensfase. Schone energie in een 
duurzame economie. Met een bescheiden maar krachtige overheid die 
ruimte geeft aan creativiteit en ondernemerschap. We willen het anders. 
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Voorwoord 

Wij zijn blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en 
moeite neemt om u te verdiepen in de ambities, plannen en ideeën van 
D66. Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik om onze 
prioriteiten met u te delen. Toe te lichten waar wij onze energie de 
komende periode op richten. Zodat u weet waar u bij ons op kunt 
rekenen! 

D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Drenthe is een mooie 
provincie met veel mogelijkheden. Een provincie, die in de komende jaren 
krachtdadig perspectieven weet te verzilveren voor haar inwoners. Niet 
angstig voor de toekomst, maar optimistisch. 

D66 heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda om Nederland een 
baanbreker in de 21e eeuw te maken. Deze agenda is toegespitst op vijf 
terreinen: wonen, werken, kennis, duurzaamheid en kwaliteit van de 
overheid. Met een overheid die alle ruimte en kansen biedt aan zoveel 
mogelijk mensen. Een overheid die niemand uitsluit. Een overheid die 
bescheiden, krachtig en slagvaardig is. 

Wij maken ons zorgen over een overheid die haar status als betrouwbare 
partner verloren heeft. Verloren, door stuntelende, niet afrekenbare 
bestuurders en door een ondoordringbare bureaucratie. Een bureaucratie, 
in stand gehouden door teveel bestuurslagen. Bestuurlijk hebben we ons 
land ongelofelijk ingewikkeld gemaakt. 

D66 pleit voor een grondige herziening van de omvang en de taken van de 
verschillende bestuurslagen. Wat lokaal kan, doen we lokaal. De gemeente 
als het eerste gezicht van de overheid. Wat nationaal moet, voeren we 
nationaal uit. Wat in Europa kan, doen we Europees. 

Wij voelen ons allemaal Drent, Brabander, Fries, Limburger, Zeeuw of 
Hollander. Maar hiervoor zijn een provinciehuis, bestuurstaken en 
ambtelijke overleggen niet noodzakelijk. Wij willen toewerken naar een 
overheid zonder provincies. Dat kan niet in een keer, maar we willen nu wel 
beginnen. 

 

D66 wil: 

 Minder bureaucratie 
en een dienstbare 
overheid die presteert 
en betrouwbaar is 

 Provincies richten 
zich op een beperkt 
aantal taken 

 Nadruk op ruimtelijke 
ordening, verbetering 
regionale 
infrastructuur en 
duurzame 
economische 
ontwikkeling 
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Provincies moeten zich meer concentreren op een beperkt aantal taken. Het 
gaat wat ons betreft om de verdeling van de ruimte, de verbetering van de 
regionale infrastructuur, het versterken van de natuur en de leefbaarheid en 
het scheppen van voorwaarden voor duurzame economische ontwikkeling. 
In alle provincies moeten op deze thema‟s de komende jaren knopen 
worden doorgehakt, terwijl de provincie zich terugtrekt van andere terreinen. 
Hoe D66 deze agenda in uw provincie vorm geeft, leest u in dit programma. 
Ook in Drenthe staan enthousiaste en deskundige D66-kandidaten klaar om 
de verandering te realiseren. 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben ook grote nationale 
gevolgen. Indirect bepalen zij de samenstelling van de Eerste Kamer en 
daarmee de mogelijkheid van het nieuwe kabinet om haar beleid uit te 
voeren. Uw stem in maart is daarmee niet alleen belangrijk voor de 
provincie, maar biedt u ook de kans om invloed uit te oefenen op landelijke 
politieke kwesties. Wij vragen u dan ook op 2 maart D66 te stemmen. 
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Inleiding: beter Drenthe 

Drenthe; een provincie waar in 2020 circa een half miljoen mensen op 
een prettige manier samenleven. Een provincie met een landschap dat 
in de loop van de tijd wel is veranderd, maar nooit zijn 
aantrekkelijkheid heeft verloren. Water, bodem en lucht zijn relatief 
schoon en cultuurhistorische, natuurlijke, landschappelijke en sociale 
kwaliteiten kunnen hier nog volop worden beleefd. 

Landbouw en natuur bepalen het beeld van het landelijk gebied. Veel 
bezoekers komen af op het ruime aanbod van dag- en verblijfsrecreatie en 
(inter)nationale trekkers, zoals het TT-circuit Assen en Dierenpark Emmen. 
Onze Nationale Parken, hunebedden, musea en theaters maken het scala 
nog veelzijdiger. Het wegennet en de openbaar vervoervoorzieningen zijn 
grofmazig. Bereikbaarheidsproblemen beperken zich nog tot de ontsluitende 
wegen van steden en de hoofdinfrastructuur in en naar de provincie. Een 
provincie waarin de bevolking in sommige gebieden na 2010 gaat afnemen. 
Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Vergrijzing en 
ontgroening hebben consequenties voor onder andere het aanbod van 
voorzieningen. Onze provincie maakt, onder invloed van verdergaande 
internationalisering, geleidelijk de overstap naar een kennis- en 
netwerkeconomie. Het midden- en kleinbedrijf is en blijft ook daarin de 
motor van de economie. De kernkwaliteiten van Drenthe moeten we 
koesteren. Daarnaast moeten we, passend bij deze kernkwaliteiten, de 
provincie verder ontwikkelen tot een bruisend Drenthe. 
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Eén van de belangrijkste 
provinciale taken is de inrichting 
van de ruimte. De provincie 
bepaalt in hoofdlijnen of steden 
en dorpen kunnen uitbreiden, 
waar bedrijventerreinen en 
kantorenparken mogen worden 
aangelegd. Minder bekend is 
dat de provincie ook zorgt voor 
een goede bereikbaarheid van 
de steden, dorpen en het 
platteland. Denk aan de 
streekbussen en de regiotaxi. 
Ook zorgt de provincie dat 
mensen in hun vrije tijd er op uit 
kunnen door het aanleggen van 
natuurgebieden, fietsroutes en 
het subsidiëren van culturele 
activiteiten als popfestivals of 
tentoonstellingen. Een veilige 
en schone leefomgeving is voor 
iedereen van belang. Daarom 
zorgt de provincie voor schoon 
zwemwater, roetfilters op 
bussen, uitstootbeperkende 
maatregelen voor bedrijven, 
veilige routes voor 
vrachtwagens met gevaarlijke 
stoffen en ambulances die snel 
ter plaatse kunnen zijn. 

Bestuur – De provincie 
als bestuurslaag 

Nederland bestaat uit twaalf provincies. Deze provincies vormen de 
schakel tussen de gemeenten en het rijk en worden daarom ook wel 
het middenbestuur genoemd. Ze voeren - simpel gezegd - de taken uit 
die voor gemeenten te groot zijn en voor het rijk te klein. De provincies 
werken daarom veel samen met de andere overheden (rijk, gemeenten 
maar ook de waterschappen), bedrijfsleven en diverse 
maatschappelijke organisaties. De provincie heeft hierin een 
verbindende taak. 
De website http://www.provincies.nl geeft uitgebreide informatie over 
de taken en de bestuursvorm van provincies. 

De provinciale taken liggen vooral op het vlak van 

 Ruimteli jke ordening 

 Natuur en landschap 

 Jeugdzorg, samenleving en cultuur  

   Verkeer en vervoer 

 M i l i e u  

 W a t e r  

 Economische ontwikkeling 

http://www.provincies.nl/
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Noordelijke 
samenwerking 
De provincie is bij uitstek de bestuurslaag waar het regionale beleid 
wordt vorm gegeven. De provincie biedt niet alleen de kaders aan voor 
bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, maar brengt ook samenhang aan 
tussen de plannen van de Drentse gemeenten. 
D66 vindt dat de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies 
in het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) niet alleen beter 
kan, maar ook verder moet reiken. Het SNN is te beperkt succesvol 
gebleken. 

Het samenvoegen van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe tot 
een Noordelijk Landsdeel zou een belangrijke stap voorwaarts betekenen in 
de positie van het Noorden ten opzichte van Den Haag en Europa. 
Samenvoeging biedt meer slagkracht dan samenwerking, geeft minder 
bestuurlijke drukte en leidt tot een betere democratische legitimatie en 
politieke controle van het bestuur. 

Voor D66 geldt: burgers en bedrijven moeten er op vooruitgaan als dit 
gebeurt. 
De drie Noordelijke provincies tellen tezamen ruim 1,6 miljoen inwoners. Dat 
is een schaal die voor het middenbestuur goed is te overzien. 

Discussies over de eigen culturele identiteit van elk van de drie betrokken 
provincies en de vrees voor het verlies aan eigenheid, hoeven de vorming 
van een krachtig landsdeel niet in de weg staan. 
Naast bestuurlijke motieven, die voor landsdeelvorming pleiten, is er ook 
een duidelijk financieel motief. Noordelijk landsdelig bestuur bespaart 
jaarlijks vele miljoenen op de bestuurlijke en ambtelijke apparaatskosten. 
Het OV-bureau Groningen-Drenthe bijvoorbeeld, laat al geruime tijd zien dat 
intensieve samenwerking over de provinciegrenzen heen goed mogelijk is 
en leidt tot een grote mate van efficiëntie. 
 

Een volgende en haalbare stap op 
weg naar landsdeelvorming kan 
worden gezet door de effecten 
van samenvoeging van de 
besturen van Groningen en 
Drenthe nauwkeurig in kaart te 
brengen. 

 

 

 

 

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Drenthe behoort als provincie 
aan de landsgrens ook gericht 
te zijn op grensoverschrijdende 
samenwerking. Dat kan 
bijvoorbeeld op het gebied van 
toerisme, economie en cultuur. 
Maar ook op het terrein van de 
ruimtelijke ordening en milieu is 
glashelder dat de gevolgen van 
beleidskeuzes bij de 
landsgrenzen niet ophouden. 
D66 is een partij die gelooft in 
een Europese toekomst en 
initiatieven als bijvoorbeeld de 
Nieuwe Hanze Interregio (NHI) 
en het Drents Europa Netwerk 
(DrEUN) kunnen daarin een rol 
spelen. Wel is het daarbij van 
belang dat deze vormen van 
samenwerking tot aanwijsbare 
en meetbare resultaten leiden. 
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Durf te kiezen: minder 

taken beter uitvoeren 
Ons land is bestuurlijk veel te ingewikkeld.. Wij willen dat provincies 
actief meewerken aan hun overbodigheid. Dat begint met het afstoten 
en stoppen van activiteiten. D66 wil een provincie die zich vanaf nu 
concentreert op die thema’s waar zij waarde toevoegt en resultaten tot 
stand kan brengen. Wanneer er al twee andere bestuurslagen 
betrokken zijn, of wanneer de provincie slechts aanschuift als 
subsidieloket of cofinancier, dan is de provincie niet nodig. De 
provincie kan zich de komende tijd richten op taken rond ruimte, 
infrastructuur en duurzaamheid. Op deze taken willen wij beter 
presteren en meer meetbaar resultaat boeken. 

D66 is gericht op behoud en versterking van het groene karakter van onze 
provincie, van een duurzaam milieu, van een aantrekkelijk woon- en 
werkklimaat, van goed openbaar vervoer en goede en veilige wegen en 
(fiets)paden. 

 

 

 

 

 

 

Waterschappen. 

Er zijn teveel bestuurslagen 
in Nederland en dus ook in 
Drenthe. D66 vindt dat de 
aanwezige waterschappen in 
Drenthe op moeten gaan in 
de toekomstige landsdelen. 
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Wonen – Duurzaamheid 

Voor alle nieuw te bouwen woningen en gebouwen dienen de 
duurzaamheideisen flink te worden aangescherpt. Duurzaamheid op 
het gebied van energie, water, afval, gezondheid en levensloop-
bestendigheid. Hiervoor is een stimuleringsregeling onontbeerlijk. 

 

Drenthe heeft te maken met demografische en sociaal-maatschappelijke 
veranderingen. De demografische veranderingen kenmerken zich door een 
dalende bevolkingsomvang, vergrijzing en ontgroening. Tegelijkertijd 
voldoet de bestaande woningvoorraad voor een deel niet meer aan de 
huidige en toekomstige, kwalitatieve woningbehoefte. De toenemende wil 
om duurzaam te ontwikkelen speelt een belangrijke rol. Duurzaam 
ontwikkelen zou een van de hoofdlijnen van het beleid van de provincie 
Drenthe moeten zijn. D66 vindt dat de provincie in haar woonbeleid ook 
anders moet gaan sturen en in discussie treden met gemeenten en 
marktpartijen. 

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en gebouwen is zeker zo 
belangrijk als bij nieuwbouw. Provincie, gemeenten en 
woningbouwverenigingen zullen hiervoor het initiatief moeten nemen. 

 

 

 

D66 voorbeeldgedrag 

De Provincie Drenthe zal 
zelf het goede voorbeeld 
moeten geven met haar 
eigen gebouwen. Voor 
particuliere eigenaren 
moeten stimuleringsleningen 
worden voorzien in de zin 
van gratis advies, 
begeleiding en organisatie. 
Samen met de 
woningbouwvereniging 
kunnen wellicht collectief 
projecten worden opgezet. 
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Economie – 
Kansen voor de regio 
Het belang van goede werkgelegenheid kan niet genoeg worden 
benadrukt. Van sensortechnologie tot landbouw en toerisme. D66 
gelooft in de kracht en de vindingrijkheid van mensen en bedrijven, zij 
maken het mogelijk dat ook in onze mooie provincie voldoende 
bedrijvigheid en innovatie bestaat. Een belangrijke basis voor alle 
economische ontwikkelingen is duurzaamheid. Het gaat ons daarbij 
om economische activiteiten die aan duurzaamheideisen voldoen in 
termen van continuïteit, energieneutraliteit en passend zijn in het 
Drentse landschap. 

Wij willen dat de provincie, waar mogelijk, de voorwaarden schept om te 
helpen nieuwe economische dragers te realiseren in onze provincie. Waar 
mogelijk gekoppeld aan de klimaatopgave van Nederland Slim. Dat betekent 
innovatief en nieuwe kansen voor jonge en bestaande ondernemers, in alle 
sectoren van de economie. D66 wil graag ontwikkelingen op maat in de 
Drentse regio‟s en waar nodig met ondersteuning van publieke Europese en 
Nederlandse middelen. Voldoende particuliere bedrijven moeten de 
mogelijkheid hebben om zich in Drenthe te ontplooien. Toeristische, 
milieuvriendelijke en vernieuwende initiatieven hebben de voorkeur. Zij zijn 
goed in te passen in de natuur en infrastructuur van onze provincie.. 
Bedrijventerreinen moeten geen onvriendelijke plaatsen meer zijn, maar door 
inrichting, onderhoud en veiligheidsmaatregelen goed toegankelijk zijn. 
Herstructurering en inbreiding gaat voor de aanleg van nieuwe werklocaties 
en bedrijfsgebouwen dienen aan duurzaamheideisen te voldoen. 

De landbouw en natuurontwikkeling in Drenthe zijn en blijven evenwichtig 
met elkaar verbonden. Een goede natuurontwikkeling is gebaat bij een goed 
beheerde landbouw en omgekeerd. Grote z.g “megastallen” zijn ongewenst. 

In Drenthe is ruimte voor meerdere grootschalige activiteiten. Het 
dierenpark Emmen, de TT-baan in Assen met alle activiteiten hieromheen, 
een pretpark als Plopsaland, de verschillende grote jaarmarkten, zoals in 
Zuidlaren. Zij trekken alle veel mensen van elders naar onze provincie en 
laten hen kennis maken met Drenthe. D66 is voor een verantwoord 
activiteitenaanbod binnen “natuurlijke” grenzen. 

Energie en innovatie 
Het toepassen van en het gebruik van duurzame energie vraagt om lokale 
initiatieven, voorbeeldgedrag en duurzame inzet. De provincie dient volgens 
D66 te laten zien dat innovatie en duurzaamheid van groot belang zijn voor 
Drenthe 

 

Leegstaande panden 

D66 wil dat er een accuraat 
overzicht komt en bijgehouden 
wordt van bedrijfs- en 
kantoorpanden die er in 
Drenthe leegstaan en gehuurd 
kunnen worden. Omdat 
leegstand al snel voor een 
verpauperd beeld zorgt, is het 
een goed idee om leegstaande 
ruimtes aan startende 
kunstenaars of andere starters 
(ZZP-ers)te verhuren, 
desnoods onder gunstige 
voorwaarden en voor beperkte 
tijd. 

. 
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Ruimtelijke ordening 

Niet langer is de provincie een 
toezichthoudende instantie bij 
ruimtelijke ordeningprojecten, 
maar speelt nu een actievere rol. 
Zij kan zelf projecten ontwikkelen 
en uitvoeren. 

Ruimtelijke ordening – 
Kansen benutten 

Bestemmingsplannen aanpassen naar de nieuwe wooneconomie. 
Veel bestemmingsplannen zijn nu nog gericht op woningtypen die niet 
meer voldoen aan wat de mensen willen. In plaats van grootschalige 
uitbreidingen in enkele dorpen willen wij een natuurlijke kleinschalige 
groei of herstructureringsmodel voor alle dorpen. Hierin kunnen 
sloopbestemmingen dan worden opgenomen. 

In dorpen met structurele leegstand willen wij mogelijkheden creëren voor 
functiewijziging aan bijvoorbeeld starters, tijdelijke werknemers en toeristen. 

D66 wil mogelijkheden scheppen voor vormen van deeltijdwonen. 

Inbreiding is soms een goede oplossing, maar is niet altijd vanzelfsprekend. 
Met het volbouwen van alle open ruimte en groen, verdwijnt juist de 
karakteristiek van een dorp met groen en doorzichten naar het landschap. 
Kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door mogelijkheden voor sloop en 
herstructurering te onderzoeken voor alle dorpen. Omdat vele agrarische 
bedrijfsgebouwen leeg staan, of komen te staan, dienen er ruimere kaders 
geschapen te worden voor andere functies. 
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Vervoer - Mobiliteit 
D66 stelt de veiligheid van alle weggebruikers voorop in haar beleid en 
gaat voor een goede bereikbaarheid van alle gemeenten. Fietsers en 
voetgangers zijn kwetsbare weggebruikers. Wij zijn voorstander van 
het (verder) scheiden van verkeerstromen om hen te beschermen. 
Meer vrij liggende fietspaden, niet alleen voor recreatie maar ook voor 
het fietsen naar werk en school. D66 vindt dat de provincie tezamen 
met gebruikers zich moet inzetten om samen met de beheerders te 
kijken naar verbetering van de fietspaden. 

In een relatief dunbevolkte provincie als Drenthe met veel landelijk gebied is 
het haast onontkoombaar dat er meer autogebruik is dan verhoudingsgewijs 
gewenst zou zijn. 

Weg- en railvervoer. D66 wil dat het concept duurzaam veilig in een 
versneld tempo wordt ingevoerd. Wij pleiten dan ook voor trajectcontroles 
op de rijks- en provinciale wegen in Drenthe ter vervanging van 
flitscontroles. 
Wij willen een uitgebreidere en meer flexibele inzet van het openbaar 
vervoer. Bij aanbesteding van binnenstedelijk openbaar vervoer willen we 
zoveel mogelijk inzetten op hybride of elektrische bussen. Een 
treinverbinding tussen Emmen(/Coevorden) en Groningen is wenselijk. 
Voor de verbinding van Zuid Drenthe en Hoogeveen met de Randstad is het 
zeer gewenst dat Hoogeveen een halte van de intercitylijn naar Schiphol (de 
Randstad) blijft. Het goederenvervoer per trein zal gestimuleerd worden en 
de benodigde railverbinding hiervoor bij Coevorden, richting Emlichheim 
aangepast. 

De kwaliteit van fietspaden moet goed zijn, met een netwerk van 
oplaadpunten voor elektrofietsen (e-bykes). Het gebruik van zuinige en 
minst vervuilende auto‟s wordt bevorderd door verlaging van opcenten op 
de motorrijtuigenbelasting voor deze auto‟s 

Luchtverkeer. D66 is tegen de baanverlenging van het vliegveld Groningen 
Airport Eelde. Mocht die desondanks tot stand komen, dan zorgt de 
provincie er voor dat de door het vliegverkeer veroorzaakte geluidsbelasting 
en de veiligheidsrisico‟s en de exploitatielasten niet zullen stijgen. 

Transfermogelijkheden. Voor D66 heeft flexibele combinatie van 
transportmogelijkheden prioriteit. Uitbreiden van het aantal transferia voor 
alle combinaties van vervoer dient gerealiseerd te worden, bijvoorbeeld 
(overkapte) fietsenstallingen bij carpoolplaatsen. 

 

Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer kan 
(nog) beter afgestemd worden 
op plaatsen en tijden waar 
mensen vervoer nodig hebben, 
zoals: werktijden, schooltijden, 
koopavonden, marktdagen, 
evenementen van sport en 
cultuur, etc. efficiënter gebruik 
maken van pendelbussen, 
shuttlebussen en/of beltaxi‟s. 
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Financieel kader – 
Gepaste soberheid 
De provincie zal de komende periode de gevolgen gaan merken van 
de economische crisis, waardoor haar financiële ruimte verder wordt 
beperkt. Naar verwachting zullen zowel de jaarlijkse Rijksbijdrage via 
het Provinciefonds als de brede doeluitkeringen door landelijke 
bezuinigingsoperaties ook onder druk komen te staan. Wij moeten ons 
voorbereiden op jaren waarin bezuinigd moet worden en er weinig 
ruimte is voor extra’s. D66 ziet de toekomst toch positief in. Juist de 
noodzaak om nu te bezuinigen zal ons steunen bij het doorvoeren van 
de gewenste hervormingen van de provincie. Met minder beter. 

De provincie heft belastingen door middel van de zogeheten opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting. 
In de afgelopen jaren is deze belasting sterker verhoogd dan de inflatie 
noodzakelijk maakte. Anders gezegd, de automobilist is meer gaan betalen. 
In tien jaar tijd is deze vorm van belasting ongemerkt meer dan verdubbeld. 
D66 vindt dat de provinciale opcenten tussen 2011 en 1015 hooguit mogen 
meestijgen met de inflatie. Meer niet. 

De provincie Drenthe behoort als overheid geen aandelen in bedrijven te 
hebben. De taak van de provincie als overheid kan immers in conflict komen 
met de belangen die de provincie als aandeelhouder kan hebben. Aandelen 
die Drenthe heeft, zoals bijvoorbeeld in de Waterleidingmaatschappij 
Drenthe (WMD) en in Attero (voorheen Essent milieu in Wijster), moeten 
daarom worden afgestoten tegen een reële waarde 

Uitgangspunt bij alle vormen van subsidiering is dat er een einde moet 
komen aan het doorlopend subsidiëren van instellingen. Doel is immers niet 
om instellingen in stand te houden, maar om bepaalde taken uitgevoerd te 
krijgen. Voor taken die in Drenthe door de provincie zelf of door 
gesubsidieerde instellingen worden uitgevoerd moet daarom steeds worden 
nagegaan of deze taken doelmatiger en efficiënter door de marktsector zelf 
kunnen worden uitgevoerd. 

 

Provincies moeten besparen 

Provincies worden 
geconfronteerd met dalende 
inkomsten. Wij zullen moeten 
kiezen en besparen. Bij goed 
besturen hoort niet alleen een 
sluitende begroting, maar ook 
een scherp oog voor het 
doelmatig en gericht besteden 
van belastinggeld. 
De overheid moet sober en 
doelmatig worden ingericht. Dit 
betekent een in omvang 
beperkter en flexibel ambtelijk 
apparaat. D66 denkt dat het in 
de kleine provincie Drenthe op 
veel fronten wel een tandje 
zuiniger kan en vindt een 
college van GS met daarin vier 
gedeputeerden voldoende. 
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Welzijn – 
Een bescheiden rol 

De provincie heeft op het gebied van welzijnstaken een zeer 
bescheiden rol te vervullen. Welzijnszorg is dan ook bij uitstek een 
taak voor de gemeenten. Door de bezuinigingstaken bij de gemeente 
bestaat de kans dat welzijnsvoorzieningen in de knel komen. 

De provincie kan de welzijnbeleving in Drenthe monitoren en waar nodig 
samenhang stimuleren tussen de gemeenten. 
Elke burger moet zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen 
functioneren en participeren. Dit betekent bijvoorbeeld voor ouderen, dat zij 
zo lang mogelijk zelfstandig wonen en kunnen reizen. 
Ook mensen met een beperking, op welk vlak dan ook, moeten waar 
mogelijk gewoon in hun eigen gemeente kunnen wonen. Dit stelt hoge eisen 
aan de infrastructuur van bijvoorbeeld de thuiszorg en de organisatie van 
mantelzorg. Daar waar vrijwilligers structureel steun bieden aan mensen 
met een beperking, verdienen zij niet alleen een compliment van overheden, 
maar waar mogelijk ook steun in voorwaardenscheppende zin. 
Waar nodig treedt de provincie in overleg met de partijen om te grote 
beperkingen van welzijnsvoorzieningen te voorkomen. De provincie verleent 
steun aan organisaties, zoals bijvoorbeeld Zorgbelang Drenthe, die gericht 
opkomen voor een betere zorgkwaliteit van de inwoners van onze provincie. 

D66 wil, dat vanuit de provincie innovatie in de zorg de komende jaren wordt 
gestimuleerd in goede samenwerking met bedrijven. Informatietechnologie 
vervult daarin een hoofdrol. 

Vergrijzing vat D66 op als bron van ervaring en economische kracht. Wij 
willen bevorderen, dat inwoners de mogelijkheid hebben langer zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. De provincie kan daarvoor mee de voorwaarden 
creëren. Meer vitale Drenten betekent ook minder druk op de zorg. 

 

 

 

D66 participatie 

De maatschappelijke 
participatie van jongeren wil 
D66 versterken, ondermeer 
door aan het provinciaal 
jeugdparlement drie keer per 
jaar een item voor te leggen 
waarover provinciale staten 
moeten beslissen. De uitkomst 
van het jeugdparlement wordt 
door provinciale staten als een 
zwaarwegend advies bij de 
besluitvorming betrokken. 



Jeugdzorg -  

Het kind staat centraal  
 
De provincie heeft een belangrijke taak bij het ontwikkelen en 
ondersteunen van plannen en voorzieningen die er voor moeten 
zorgen dat kinderen en volwassenen gezond en prettig kunnen leven. 
  
D66 heeft een duidelijke visie op de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg 
en vertaalt dat in drie uitgangspunten. 
Het kind als klant. Dit klinkt als vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt 
dat het door de overheid gevraagde en betaalde product lang niet altijd 
overeenstemt met wat de jeugd en ouder(s) willen. Zij willen een 
behandeling met resultaat als uitgangspunt. 
Preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Daar moet eerst op worden 
ingezet. De lange wachttijden voor behandelingen leiden tot verslechtering 
in de situatie. Een goed functionerend plaatselijk preventie- en 
signaleringsnetwerk voorkomt dat jeugdproblemen onnodig escaleren tot 
complexe problematiek. 
Nazorg. Na behandeling in de jeugdzorg is er weinig aandacht voor de 
oudere jeugdige als deze nog te weinig bagage heeft om zelfstandig te 
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Nazorg moet in beleid en 
overlegsituaties een vaste rol krijgen, waarmee een ‘draaideureffect’ kan 
worden voorkomen. 
  
In 2016 vindt er een stelselwijziging plaats; de gehele Jeugdzorg gaat onder 
de regie van de gemeenten vallen en zal worden uitgevoerd door het CJG 
(Centrum voor Jeugd en Gezin). De provincie Drenthe is een pilot gestart 
om dit traject tussen 2011-2015 te begeleiden: 
  
‘Op weg naar effectieve ketensamenwerking in de Drentse Jeugdzorg.’ 
  
De doelstelling van deze pilot is het verzorgen van een sluitende en 
meetbaar betere aanpak van het jeugd(-zorg)aanbod voor jeugdigen en hun 
opvoeders. Deze aanpak moet een onnodige instroom in de zwaardere zorg 
voorkomen. 
De twaalf Drentse gemeenten en de provincie zullen via kennisuitwisseling 
en het verkennen van ontwikkelingen zoeken naar een efficiënte en 
effectieve ketenaanpak. 
Een belangrijke taak bij de uitvoering van deze pilot is weggelegd voor 
Gemeenteraden en Provinciale Staten. D66 zal hieraan graag een bijdrage 
leveren. 
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Toerisme, sport en 
recreatie - rust 
Rust, ruimte, bijzondere landschappen en dorpen, steden met een 
hoog voorzieningenniveau, vriendelijke inwoners; Drenthe heeft het 
allemaal. Toerisme en recreatie zijn een belangrijke sector die een 
grote bijdrage leveren aan de Drentse economie: ‘Drenthe’ als 
toeristisch product. 

D66 wil initiatieven van (toeristische) ondernemers, die zich kenmerken door 
kleinschaligheid, stimuleren. Dit kan naast de bestaande middelen 
bijvoorbeeld in de vorm van een minikrediet. Hiermee worden ook nieuwe 
en experimentele vormen van recreatie een kans gegeven. 
Samenwerking met Groningen en Friesland op het gebied van toerisme en 
recreatie moedigen wij aan. D66 ziet in het (gezamenlijk) organiseren van 
grote evenementen of een samenwerkingsverband tussen de verschillende 
musea (zoals Go China) een goede manier om bezoekers te trekken. 
Marketing Drenthe verricht hierbij goed werk en verdient ook de komende 
jaren steun in het verder werken aan het imago van onze provincie. 
Drenthe: de inspirerende onthaastprovincie. 

Het Dierenpark in Emmen is onlosmakelijk met Drenthe verbonden. Het 
park heeft door de jaren heen veel toeristen getrokken en de 
aantrekkelijkheid van Drenthe voor bezoekers vergroot. De Drentse 
Zuidoosthoek kan niet zonder deze aansprekende en uitnodigende 
recreatieve attractie en D66 sluit een rol voor de provincie bij de 
instandhouding en ontwikkeling van DPE niet uit. 

Drenthe kent een bijzondere biodiversiteit: dat weten weel inwoners en 
bezoekers van de provincie. Daar zijn we trots op! D66 vindt het behouden 
en versterken van die biodiversiteit van groot belang. 

Voor D66 is de ontwikkeling van een sportief Drenthe een belangrijke zaak: 
sport inspireert, geeft binding tussen groepen en is een effectief middel in 
het creëren van een hechte en vitale samenleving. SportDrenthe krijgt als 
belangrijkste opdracht om de komende jaren grotere breedtesport-
evenementen te bevorderen en te ondersteunen. Daarbij is het belangrijk 
om te zorgen voor zo positief mogelijke maatschappelijke effecten. 

Drenthe richt zich op de realisatie van trainingsfaciliteiten voor topsporters in 
het kader van het Drents Olympisch Plan. Hierdoor wordt de provincie ook 
aantrekkelijk voor breedtesporters. 

 

D66 en het milieu 

D66 is voorstander van 
het organiseren van 
activiteiten die een 
beperkte invloed hebben 
op mens en milieu; de 
eindeloze fiets- en 
wandelpaden die 
ruimschoots aanwezig zijn 
in Drenthe bieden ruime 
mogelijkheden om 
„schoon‟ te recreëren 
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Kunst en cultuur – 
Drents erfgoed 

Drenthe heeft vele kernkwaliteiten; kijkend naar kunst en cultuur zijn 
dat de unieke cultuurhistorie, het bijzondere landschap en de talrijke 
erfgoederen. 

Het verhaal van Drenthe krijgt zichtbaar vorm in de hunebedden op de 
Hondsrug en de Maatschappij van Weldadigheid met Frederiksoord en 
Veenhuizen aan de westflank van de provincie. 
Maar natuurlijk is er meer erfgoed, zowel materieel als immaterieel: deze 
sporen van het verleden dienen bewaard en gekoesterd te worden. Drents 
Landschap en Drents Plateau zijn de hoeders van datgene dat Drenthe 
kenmerkt. 

Creativiteit ziet D66 als cruciaal in de ontwikkeling van ieder mens. Op 90% 
van de Drentse scholen voor basisonderwijs wordt aan kunsteducatie 
gedaan. In het voorgezet onderwijs is dat slechts 65%. Dit percentage kan 
en moet omhoog. Kunst en Cultuur Drenthe heeft hierin een 
ondersteunende taak. Volgens D66 heeft Drenthe veel talent, dat het 
verdient om gestimuleerd te (blijven) worden juist in de regio‟s van de 
provincie. De provincie heeft daarin een voorwaardenscheppende rol. 

Drenthe telt zo‟n 40 musea die verenigd zijn in het Drents Museum Platform. 
Dit platform, dat mede door de provincie wordt gefinancierd, moet zich snel 
ontwikkelen tot een krachtdadige organisatie die de Drentse musea sterker 
maakt en in samenwerking met Friesland en Groningen de Noordelijke 
musea onder aandacht brengt van een groot publiek. 

Onze eigen Drentse taal is officieel als Nedersaksisch erkend. D66 wil 
tweetaligheid in de provincie steunen o.a. door het helpen realiseren van 
een bijzonder lectoraat Nedersaksisch in onze provincie en het uitschrijven 
van een prijsvraag om het gebruik van de Drentse taal onder jongeren te 
bevorderen. 

 

 

 

D66 en cultuur 

D66 vindt een aantrekkelijk 
en aantrekkend cultureel 
klimaat belangrijk. 
Kernbegrippen hierbij zijn 
meedoen, leren en 
ontwikkelen. Het in stand 
houden van een culturele 
infrastructuur is een taak 
van burgers, bedrijven en 
overheid 
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Duurzaamheid – 

Besturen met respect 

Duurzaam besturen houdt in dat bij ieder besluit dat genomen wordt 
de effecten op de langere termijn zorgvuldig meegewogen worden. 
Werkelijk duurzame keuzes maken is kiezen voor de toekomst, met 
respect voor verleden en heden. 

 

D66 stelt voor om ieder besluit van de Provinciale Staten te toetsen op 
duurzaamheid: op de effecten op milieu en leefomgeving op korte en 
langere termijn en de effecten op welzijn van mensen op korte en langere 
termijn. Verder willen wij de mogelijkheid hebben tot betrouwbare monitoring 
en evaluatie en het kweken van voldoende begrip en draagvlak onder de 
(beroeps-)bevolking. 
Met deze insteek is voor ieder vraagstuk een zo duurzaam mogelijke 
oplossing te vinden. Door de duurzaamheidtoets zelf toe te passen, geven 
de Staten een goed voorbeeld. 

Bij het begrip duurzaamheid wordt er bijna vanzelfsprekend direct gedacht 
aan natuur, milieu, ruimtelijke ordening, landbouw en mobiliteit. 

D66 wil de kijk op duurzaamheid verbreden en daar juist ook onderwijs, 
cultuur, economie en democratie bij betrekken. 
. 

D66 is tegen het 
opslaan van CO2 
in de bodem 
alsmede de opslag 
van kernafval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D66 en een duurzame 
samenleving 

Dat is een gezond leefmilieu 
en een vakkundig en 
betrouwbaar bestuur. 
Kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, betrokken 
ondernemers en burgers en 
doelmatige regelgeving 

Aan het provinciaal bestuur de 
taak om bovenstaande zaken 
te faciliteren, te stimuleren en te 
bewaken d.m.v. het nemen 
van de juiste besluiten. 
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Kandidatenlijst D66 Drenthe: 

 

1  Marianne van der Tol, Emmen   

2  Jurr van Dalen, De Wolden 

3  Frederik van Lookeren Campagne, Noordenveld 

4  Gea Timmer, Westerveld 

5  Godfried Westen, Midden-Drenthe 

6  Jaap Last, Aa en Hunze 

7  Hans Hoek, Emmen 

8  Marcel Schakel, Meppel 

9  Evert de Boer, Tynaarlo 

10  Karel Stoop, Noordenveld 

11  Janny IJpma, Coevorden 

12  Ed van de Beek, Tynaarlo 

13  Gonnie Plaatje, Borger-Odoorn 

14  Jan Top, Borger-Odoorn 

15  Paul Wijers, Westerveld 

16  Miriam Engels, Tynaarlo 

17  Tineke van den Berg, Tynaarlo 

18  Ans Jacobs-Aa en Hunze 

19  Arend Stapel, De Wolden 

20  Niesco Dubbelboer , Meppel 

21  Kees Alberts, De Wolden 

22     Herman Idema, Emmen 

23     Gerbrant Fennema, Noordenveld 

24     Danny de Lange, Hoogeveen 

25     Kees Dijkstra, Assen 

26     Peter Sluiter, Assen 
 

 
 

Alle informatie op: 
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www.d66drenthe.nl 
 
 
 

http://www.d66drenthe.nl/

