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VOORAANKONDIGING 
 
Jeugdzorg voor 
Drenthe 
23 november 2013 
 
De Statenfractie organiseert op 
23 november a.s. een speciale 
bijeenkomst over Jeugdzorg o.a. 
samen met  
Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid 
voor D66. Nadere informatie 
volgt vanaf 1 oktober a.s. op onze 
website www.d66drenthe.nl  
 

 
 

Kansen toekomst 
Noord-Nederland 
 
PS van de drie noordelijke 
provincies zijn binnenkort aan zet 
(Drenthe op 25/9).  In  de 
ruimtelijk economische visie 
Noordervisie 20-40 gaat het 
vooral om verbinding: op Euro-
pees, nationaal en regionaal 
niveau.  De Regionale Innovatie 
Strategie (RIS3) is een belangrijk 
onderdeel: over slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Het ontwerp van Noordervisie 
staat op de website: 
http://www.noordervisie2040.nl/n
oorderzine  
De visie staat beschreven, de 
uitvoeringsagenda, voorbeelden 
ivan bewoners, bedrijven en 
kennisinstellingen. Het is een 
weerslag van samenwerking 
tussen de drie provincies met de 
samenleving en diverse 
organisaties. 
 

 
 

PROVINCIE KORT 
 
WANNEER, WAT, 
WAAR? 
 
Alle vergaderdata, stukken en 
verslagen van de Provincie zijn te 
vinden op: www.drenthe.info/dvs 

 
INNOVATIE: LOFAR 
 
ASTRON LOFAR, bekend van de 
radiotelescoop,  maakt ook 
sprongen voorwaarts mogelijk in 
R&D op terreinen, zoals geofysica 
en landbouw. Dankzij seismische 
sensoren komt er nieuwe kennis 
over de aardbodem van Noord 
Nederland, nieuwe kennis over 
bodemdaling, watermanagement 
en gaswinning , precisielandbouw, 
en optimaliseren van produktie.. 
www.lofar.org 

 
Lantrecht 1412 
 
Het Drentse Landrecht uit 1412 
is te beschouwen als de oudste 
grondwet van Drenthe. Dit 
belangrijkste stuk uit de collectie 
van het Drents Archief wordt nu 
tijdelijk tentoongesteld tot 3 
januari 2014. 
 
Gevangenismuseum 

 
 

 
www.gevangenismuseum.nl 

 
Gebiedsvisie 
Windenergie 
 
Eind juni stond op de agenda de  Ge-
biedsvisie Windenergie. Hierrin staat 
waar windturbines geplaatst gaan 
worden. Als de Gebiedsvisie wordt 
aangenomen, houdt de provincie de 
regie en zal er maximaal 285,5 MW in 
Drenthe komen. Stemt PS niet in met 
de visie, dan is er een risico dat het 
Rijk gaat bepalen hoeveel MW komt. 
In 2010 is al in de Staten besloten 
(zonder D66) de Veenkoloniën aan te 
wijzen als zoekgebied. Het proces is 
niet goed verlopen; slechte communi-
catie met bewoners en daardoor veel 
boosheid. D66 heeft van GS de toez-
egging gekregen dat bewoners meer 
bij het proces betrokken gaan worden. 
We houden het in de gaten. 
Zie ook: 
windmolendossier D66 Drenthe: 
http://d66drenthe.nl/speerpunten1 en 
2.http://d66drenthe.nl/news/item/te_w
einig_draagvlak_voor_windmolens/15
4?mid= 

 
Op bezoek bij grote 
boer 
 
Om meer kennis op te doen over de 
landbouw heeft de fractie aan het 
einde van het zomereces een bezoek 
gebracht aan Maatschap Hartlief 
Lammers in Donderen. Een veelzijdig 
agrarisch bedrijf met zo’n duizend 
koeien & kalveren en een 
biovergister. Daarnaast zet het bedrijf 
het machinepark in voor loonwerk. 
Naast één van de ondernemers 
waren ook mensen van LTONoord 
aanwezig om het agrarisch 
bedrijfsleven in breder perspectief te 
bespreken. Zij maakten duidelijk dat 
een meerjarig perspectief 
noodzakelijk is voor de bedrijven. Dit 
speelt met name bij de biovergisters, 
waarvan een rendabele exploitatie 
moeilijk is. Meer informatie: 
www.harftlieflammers.nl 

 
 

 
Reshoring: maakwerk 
terug naar Drenthe? 
 
D66 heeft vragen gesteld over 
reshoring, het terughalen van 
'maakwerk' naar onze provincie.  
Veel productiebedrijven zijn 
verdwenen uit het noorden naar 
lagelonenlanden. Om mensen aan de 
onderkant van de arbeids-markt weer 
aan werk te helpen, zou het kunnen 
helpen te stimuleren productiewerk  
terug te halen. Voordelen: 
duurzamere productie, kortere en 
minder risicovolle logistieke ketens, 
kortere reactietijden, meer directe 
kwaliteitscontrole, imago (made in 
Holland). Bij het stimuleren van 
ondernemers om (alsnog) over 
reshoring in Drenthe na te denken en 
daarbij ook gemeentelijke 
werkbedrijven te betrekken zien wij 
een mogelijke rol voor de provincie. 
http://d66drenthe.nl/page/downloads/
Schriftelijke_vragen_reshoring.pdf 
 

 
Anders vergaderen 
 
Met ingang van september zijn twee 
commissies samengevoegd: Cultuur 
en Economie samen met Bestuur en 
Financiën. Onze fractie was daar een 
groot voorstander van: efficiënter, 
minder dubbelingen. De Staten-
ontmoetingen voorzien daarnaast in 
een behoefte: informatie over 
strategische onderwerpen bevordert 
kwaliteit van besluitvorming. Info: 
www.provincialestaten.drenthe.nl/pro
vinciale-staten/statenontmoetingen 
!
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GLASVEZEL IN 
DRENTHE  

 
 
Aankomend najaar staat het 
thema glasvezel 
geagendeerd in de Staten. 
De inzet van D66 in deze 
discussie is helder. D66 
spreekt zich uit voor 
glasvezel, waarbij de 
overheid faciliterend is. 
Bovendien stimuleert ze de 
samenwerking tussen 
burgers in de vorm van 
coöperaties. Hierdoor zal 
het draagvlak onder de 
voorziening 
toekomstbestendig 
worden.  
  
Het belang van glasvezel 
blijkt uit recent onderzoek 
van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RuG). De RuG 
verwacht bij nietsdoen een 
grote leegloop van het 
platteland en een probleem 
voor 60.000 bedrijven. 
Zaak voor Drenthe om 
vaart te maken. 
 

 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
 
Via www.drenthe.nl/ps zijn 
vergaderingen live te volgen 
(of terug te zien); ook 
informatie via 
 

    
 
Informatie over locatie en 
tijden Fractieoverleg;: 
0618681847 
fractied66drenthe@gmail.com 
 
VAN HARTE WELKOM! 
 

 
 
Politieke jaar 
‘open gevaren’ 
 
Het politieke jaar is deze 
keer onofficieel  ‘open-
gevaren': leden van PS en 
GS scheepten op 28 
augustus j.l. in op de 
"Snikke" voor een tocht 
over de "Veenvaart": het 
nieuw aangelegde Koning 
Willem Alexander kanaal, 
dwars door het Oosterbos. 
Ondermeer het principe 
van de Spaarsluis werd 
uitgelegd, de composiet 
sluisdeuren konden worden 
bewonderd en de eco-brug 
bij de Koppelsluis. 
Picknickplekken en het 
IJstijdenpad (een fietspad 
dat Hoogveengebieden 
verbindt) worden veelvuldig 
gebruikt, viel ons op.  
Inmiddels zijn >3000 
vaartuigen het kanaal 
gepasseerd. Realisering 
dankzij: provincie Drenthe, 
Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, 
Interreg, samenwerkende 
overheden. Ook het 
Veenpark is verbonden met 
de veenvaart. 
Voor bewoners en 
bezoekers, voor de 
vrijetijdseconomie in de 
regio kan het kanaal een 
belangrijke rol vervullen. 

 
 
 

 
 
Opslag van kernafval 
 
Het college van GS heeft  onze 
schriftelijke vragen beantwoord 
over de mogelijke opslag van 
kernafval in de ondergrond bij 
Wahn net over de  grens. GS 
geven aan dat het om een zeer 
brede verkenning gaat van de 
mogelijkheden voor opslag van 
kernafval. Het college deelt de 
zorg van D66 en de noodzaak om 
de vinger aan de pols te houden.  
 
 

 
Wie & wat  
 
Onze taakverdeling in de fractie: 
 

 
           Marianne van der Tol 

* Fractievoorzitter 
* lid Presidium 
* lid Statencie Financiën, Cultuur, 
Bestuur & Economie; 
Omgevingsbeleid 
* lid werkgroep DrEun 
* lid Bestuur SNN 

Jurr van Dalen         
* Statenlid 
* lid Statencie Financiën, Cultuur, 
Bestuur & Economie 
* lid Commissie van Onderzoek 
* lid Voorbereidingscie 
Statenontmoeting  
* lid werkgroep Programmabegroting 
* produktie nieuwsbrief 
 

 
 
Frederik van Lookeren Campagne 
* lid Statencie Omgevingsbeleid 
* beheer website www.d66drenthe.nl 
* werkgroep iPad 
 

 
 
Carin Valk 
* fractiemedewerker/secretariaat 
Jordy Tuin 
* fractiemedewerker 
Hannah Ietswaart 
* fractieondersteuning 
 

Email fractie & 
commissies: 
m.vandertol@drenthe.nl 
j.vandalen@drenthe.nl 
f.vanlookerencampagne@drenthe.nl 
fractie: c.valk@drenthe.nl 
algemeen: 
fractied66drenthe@gmail.com 

 

 
Het raadsel van de 
Balloërkuil! 
 
Tijdens een werkbezoek van de 
commissie Cultuur & Economie aan 
het vernieuwde Drents Archief werd 
dit voorjaar ook een mythe weerlegd. 
Was de Balloërkuil een soort 
voorloper van de Staten? (De vorm 
van de Statenzaal is daar op 
gebaseerd)  Werd er recht 
gesproken? Wat deden de 
Germanen? Dr Henk Nijkeuter 
vertelt aan de hand van 
voortschrijdend wetenschappelijk 
onderzoek op inspirerende en 
humoristische wijze over.   
Te zien en te horen op: 
http://www.youtube.com/watch?v=-
woNgAuZvY8&feature=youtu.be. 
“Geschiedenis is soms illusies 
wegnemen. Net als politiek”. 
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