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Komt het busje zo? 
 
Openbaar Vervoersbureau 
Groningen Drenthe (Gemeen-
schappelijke Regeling Openbaar 
Lichaam OV-bureau) dreigt weer 
grote tekorten te hebben. Voor 
onze fractie reden tot actie: Wat 
zijn de consequenties voor 
Drenthe wat betreft de 
miljoenentekorten op het OV de 
komende jaren, zoals half novem-
ber bekend werd en welke 
stappen denkt GS te nemen om 
deze tekorten op te vangen?  
 

Debat & decibellen 
Stemmen met een decibelmeter. 
Dat gebeurde tijdens het het 
Provinciaal Jeugddebat op 7-11-
2013 in de Statenzaal. 60 jongeren 
van vmbo/havo/vwo gingen in 
debat met vier Statenleden, 
georganiseerd door de Nationale 
jeugdraad (NJR) en Provinciale 
Staten. Over één centraal 
onderwerp, dat aansloot bij de 
jongeren en bij de provinciale 
politiek (aansluiting onderwijs/ 
arbeidsmarkt 
Met gebruik van social media 
gingen de jongerenfracties aan de 
slag met hun voorstellen: leraren 
zijn niet digitaal genoeg, hoe 
krijgen we dat beter voor elkaar 
(met behulp van leerlingen!), een 
app voor bijbanen (incl. informatie 
voor vervolgopleiding en beroeps-
keuze). 's Middags gingen de 
jongeren in debat met de 
Statenleden, waarbij Jurr van Dalen 
D66 vertegenwoordigde. 
De beoordeling van de debatten 
werd gemeten met een 
decibelmeter (97-104 db!); van de 
voorstellen van de jongeren kozen 
de Statenleden er uiteindelijk één, 
die nadere uitwerking verdient: 
slimmer gebruik van technologie in 
de lessen op Drentse scholen. Een 
representatieve selectie van 12 
jonge Drenten is uitverkoren voor 
het Nationale Jeugddebat. 
 

 

 
 

PROVINCIE KORT 
 
Wanneer/wat/waar 
 
Alle vergaderdata, stukken en 
verslagen van de Provincie zijn te 
vinden op: www.drenthe.info/dvs 

 
Jonge Innovatiekracht 
 
Innovatief MKB in Drenthe 
stimuleren : laagdrempelig via  
microkredieten (bij “top” terug-
betalen, bij “flop” omzetten in 
subsidie) e.e.a. op basis van 
professionele beoordeling 
businesscase. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan de Motie 
Jonge Innovaekracht van onze 
fractie. Statenstuk: 
http://www.drenthe.info/dvs/filead
min/user_upload/kwartaal2_2013/
statenstuk_2013-
579_Financieringsinstr.Drenthe_
COMPL.pdf 
 
Nieuwsbrief  gemist? 
 
Een nieuwsbrief gemist? Geen 
nood! Deze zijn digitaal te vinden 
onder 
http://d66drenthe.nl/publicaties 
Om papier en kosten te sparen 
houden wij het aantal gedrukte 
exemplaren beperkt. 
 
Nog tot 5 januari a.s. 

 
www.drentsmuseum.nl 
 

 
Geheimhouding 
 
Provinciale Staten zijn gevraagd door 
Gerard de Kleine, ex-journalist van 
het DvhN, de geheimhouding op het 
Eurochampdossier uit 2009 op te 
heffen. Vlak voordat dit voorstel in de 
Staten aan de orde zou komen, werd 
er door de voorzitter van PS een 
ander voorstel geïntroduceerd: de 
heer De Kleine is geen 
belanghebbende en op grond daarvan 
kan zijn verzoek niet behandeld 
worden. De coalitiepartijen uit de 
vorige periode PvdA, VVD en CU 
sloten, zoals verwacht, de gelederen 
en steunden het voorstel van de 
voorzitter. Het verzoek van de heer 
De Kleine werd niet behandeld want 
hij is, volgens PvdA, VVD en CU, 
geen belanghebbende. De 
oppositiepartijen, waaronder D66, 
hebben alles uit de kast gehaald om 
om de coalitie op andere gedachten 
te brengen, maar helaas. Wordt 
vervolgd...  

                              

 
D66 voor glasvezel 
 
D66 steunt het faciliteren van 
initiatieven van onderop voor het 
realiseren van breedband. VVD en 
D66 willen maximaal €1,5 mln 
beschikbaar stellen voor activiteiten, 
die nodig zijn voor de realisatie van 
breedband. Voorbeeld: onderzoek, 
voorbereidingsactiviteiten voor aanleg 
en inhuur van specialistische kennis 
op dit terrein. Ook samenbrengen 
van geïnteresseerde partijen behoort 
hiertoe. Tijdens behandeling in de 
staten werd duidelijk dat een aantal 
partijen behoefte heeft aan een 
breder debat over glasvezel en de 
motie. Daarom houden de indieners 
de motie aan. Op 27 november wordt 
er verder gesproken over het 
onderwerp. 
D66 kiest voor glasvezel, omdat snel 
dataverkeer zorgt voor een vitaal en 
leefbaar platteland. Ook draagt 
glasvezel bij aan de regionale 
economie en de zelfredzaamheid van 
burgers, bijvoorbeeld in het kader van 
healthy ageing. 
 
Tijdens de Statenontmoeting  in 
november presenteerde o.m. 
Coöperatie Eco-Oostermoer hun 
visie ‘van onderop’: 
www.provincie.drenthe.nl/.../presentat
ie_ferwerda_eco_oostermoer_06-
11- 2013.pdf 
 

 
Verbonden partijen 
 
De provincie kent nogal wat 
verbonden partijen. Varierend van de 
‘opgelegde’ Regionale Uitvoering-
dienst (RUD) tot SNN, WMD of de 
luchthaven.  Hoe zit het dan met de 
controlerende en kaderstellende 
taken van de volksvertegenwoordi-
ging? Hoe zit het met informatie en 
sturing? De Commissie van 
Onderzoek uit PS, waaraan onze 
fractie ook meewerkt, komt 
binnenkort met een handreiking voor 
de invulling van die taken.  
 
 

 
Transitie Jeugdzorg 
 
De transitie van de jeugdzorg kan 
leiden tot een onaanvaardbare 
korting. Onze fractie heeft hierop 
doorgevraagd aan het college van GS. 
In de antwoorden staat de vrees dat 
de bezuiniging inderdaad meer dan 
15% kan zijn in 2016. Zie: 
http://d66drenthe.nl/page/downloads/
beantw.schr.vr._GL_en_D66_15-10-
2013_jeugdzorg_COMPL.pdf 
Ook het bezoek van Vera Bergkamp 
op 23/11 staat in het teken van de 
transitie Jeugdzorg. 
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DE WEELDE VAN 
EELDE  

 
 
De weelde van het hebben 
van een regionale 
luchthaven. Of niet? 
Nu de startbaan is verlengd 
en er plannen zijn gemaakt 
om Groningen Airport 
Eelde (GAE) verder te 
ontwikkelen wil onze 
fractie graag met leden in 
gesprek. Op 14 december 
a.s. om 14u in Diggels, 
Westerbork is hiervoor 
speciaal fractieoverleg. 
I.v.m. catering en ruimte 
graag  vooraf aanmelden bij 
c.valk@drenthe.nl. 
Ter inspiratie drie recente 
documenten: Rapport 
Noordelijke Rekenkamer 
voor provinciale Staten via 
http://www.scribd.com/fulls
creen/181469819 of 
website www.nrk.nl, 
Businessplan GAE:  
Werelden Verbinden 
http://www.groningenairpor
t.nl/fileadmin/user_upload/t
est/documents/GAE_visie2
023_mail_defokt13.pdf 
En de notitie 
http://www.regroningen.nl/
elhorst/doc/Economische%
20betekenis%20Groningen
%20Airport%20Eelde%20G
AE.pdf 
Provincie Drenthe (30%), 
gemeentes Tynaalrlo (4%) 
en Assen (10%) zijn 
aandeelhouder, naast prov 
incie en stad Groningen 
(56%). Gezien de recente 
publicaties wil de 
Statenfractie graag z.s.m. 
overleg met afdelingen en 
leden. 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
www.drenthe.nl of via 

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

 
 

 
 
Twee Statenleden 
ontvangen je een middag op 
het Provinciehuis in Assen. 
Ze nemen je mee in de 
wereld van het Provinciaal 
Bestuur, van de 
geschiedenis tot aan de 
rollen en taken van 
Provinciale Staten Drenthe. 
Ontvangst om 11.30u met 
koffie en koek en afsluitend 
is er een lunch, waarbij je 
met de Statenleden in 
gesprek kunt gaan. 
Desgewenst kun je vanaf 
13.30u aansluitend de 
Statenvergadering 
bijwonen. 
Op 18 december is D66 
weer aan de beurt als 
gastheer, dit keer samen 
met de SP. 
LINK (ook om aan te 
melden!) 
http://www.provincialestate
n.drenthe.nl/provinciale-
staten/gast-staten/ 
 
 
Ondergrond en 
omgevingsvisie 
 
De Drentse Staten hebben 
in november ingestemd 
met de Structuurvisie 
Ondergrond 2.0. Samen 
met de Omgevingsvisie 
vormt deze het 3-
dimensionale ruimtelijke 
beleid van de provincie. 
Discussiepunt tijdens de 
vergadering was de 
ondergrondse CO2-opslag 
in Drenthe. Een 
amendement van de 
oppositie, dat benadrukte, 
dat de in 2010 gemaakte 
afspraak tegen 
ondergrondse opslag van 
CO2 nadrukkelijker aan de 
orde moet komen in de 
Structuurvisie, haalde het 
net niet. We houden de 
vinger aan de pols! 
 
 

 
D66 wil bijenbermen 
 
In oktober heeft D66 schriftelijke 
vragen gesteld aan GS over de 
mogelijkheden van bijenbermen in 
Drenthe. Door het inzaaien van 
bermen met bloemzaad ontstaat 
een bijenvriendelijke omgeving 
langs provinciale wegen. In het 
kader van de bijensterfte ziet D66 
hierin een kans. Het college heeft 
aangegeven geen bijenbermen te 
willen realiseren. Komend 
voorjaar zal D66 de 
bijenproblematiek nog eens aan 
de orde stellen tijdens de 
behandeling van het maaibeleid. 
De bijen staan bij D66 Drenthe 
op de agenda! 
 

 

 
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 
 

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

 
EFRO biedt Noorden 
perspectief  
 
€ 104 mln voor Noord Nederland is 
het beoogde Europese budget voor 
regionale ontwikkeling 2014-2020. 
Deze zgn EFRO gelden zijn bestemd 
voor regionale ontwikkeling op het 
gebied van infrastructuur, werk-
gelegenheid en het MKB voor 
Nederlandse gemeenten en 
provincies. De verwachting is dat de 
eerste EFRO-programma’s pas na de 
zomer kunnen worden ingediend.  
De EU gaat wel anders sturen: 
Gemeenten en provincies doen er 
goed aan zich vooral op te stellen als 
de partij die andere partijen – met 
name het bedrijfsleven – helpt aan 
Europese subsidies en niet meer 
eropuit is om zelf eindbegunstigde te 
zijn.  
 
Overheden doen er verder goed aan 
breder te kijken dan puur naar ESF en 
EFRO alleen. In de  thematische 
fondsen zit heel veel meer geld. 
Werk aan de winkel! 
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