
 
 
 
 

 
  NIEUWSBRIEF D66 FRACTIE PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE 

  VOORJAAR 2014 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Snel internet in 
Drenthe 
 

 
 
De Staten zijn unaniem over het 
belang van goede digitale infra-
structuur voor een vitaal 
platteland. Breedband wordt 
gezien als randvoorwaarde voor 
concurrentie- en innovatie-
vermogen van o.a. recreatie-
ondernemers, agrariërs en 
zorgtoepassingen. Op initiatief van 
de Provinciale Staten hebben 
Gedeputeerde Staten (GS) voor 
‘breedbandaanpak' € 0,25 mln 
beschikbaar gesteld om initiatieven 
te ondersteunen. Het geld is 
nadrukkelijk niet bestemd voor 
fysieke investeringen. 

 
Zelf een initiatief beginnen? 
Op www.verbinddrenthe.nl vind je 
informatie over het organiseren 
van een eigen breedbandinitiatief. 
Voor vragen over het starten van 
een initiatief kun je contact 
opnemen met de kwartiermaker 
breedband voor de provincie 
Drenthe. 
 
Voorbeeld businessmodel: 
http://www.verbinddrenthe.nl/actueel/nieuws
/businessmodel 
 
Onthulling plaquette 
Balloërkuil 

 
Waarom is de Statenzaal 
gemodelleerd naar de Balloërkuil? 
Hoe is de weg naar de huidige 
bestuursvorm "Provinciale Staten" 
verlopen? 12 maart kwamen deze 
vragen samen in de onthulling van 
een plaquette in de Statenzaal op 
initiatief van Albert Huizing (PvdA) 
en Jurr van Dalen.  
Volgens overlevering was de 
Balloërkuil in Rolde de plaats waar 
het bestuur van Drenthe (de 
Etstoel) de 2e maandag na Pasen 
de rechtszitting hield. Meer dan 
alleen de symboliek van de 
Balloërkuil kent Drenthe al een 
lange traditie van democratie. 
 
http://www.provincialestaten.drenthe.nl/actu
eel/nieuwsberichten/@111411/balloerkuil 

 

 
 

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

 
Rondje Drenthe 

 
Sinds een jaar is de vaarweg Erica 
- Ter Apel klaar (incl Koning 
Willem Alexander Kanaal). 20km 
vaarweg door uniek veenland-
schap: door historisch hoogveen, 
door het Veenpark, naar het 
huidige (afgegraven) veengebied. 
Geen boot? Geen nood: pak de 
fiets, de kano of wandelschoenen!  
http://www.veenvaart.nl 
 
Nieuwsbrief  gemist? 
Geen nood! Deze zijn digitaal te 
vinden: 
http://d66drenthe.nl/publicaties 
Om papier en kosten te sparen 
houden wij het aantal gedrukte 
exemplaren beperkt! 
 
Aankondigingen 

 
Stoere satire die zich afspeelt in 
de toekomst van de Veenkoloniën 
http://circusinveen.nl 
 

 
Borger, 25 oktober 
http://iemandsland.com 
 
 

 
(foto locatie Transferium De Punt) 
 

Integer ben je niet een 
beetje 
 
In 2003 hebben Provinciale Staten 
een integriteitscode aangenomen. In 
de afgelopen 11 jaar is deze code 
nooit aan de orde geweest, tot enige 
maanden geleden. GS verzocht de 
code aan te passen, waardoor het 
mogelijk zou worden dat een 
Statenlid bij aftreden meteen voor 
de provincie gaat werken. Er was 
een concreet geval, een vacature, en 
daarvoor was een Statenlid in beeld. 
D66 heeft zich stevig verzet tegen de 
aanpassing van de code, maar helaas: 
PvdA, VVD, CDA en CU stemden 
vòòr het aanpassen van de 
integriteitscode. Voor de D66-fractie 
is het duidelijk: geen regels 
veranderen tijdens het spel en al 
helemaal niet als het over integriteit 
gaat! 
http://videoverslag.drenthe.nl/Vergadering
en/Provinciale-Staten/2014/12-
maart/13:30 (op 109.33 minuten de 
bijdrage van D66) 
 

 
 

 

Commissiewerk 
 
Vergaderingen van commissies van 
Provinciale Staten duren soms kort, 
maar meestal lang. Een veelheid aan 
onderwerpen passeert de revu. Voor 
leden van grote fracties is dit niet zo'n 
probleem, want zij hebben een 
specialisatie, zodat ze er diep op in 
kunnen gaan. Voor de fractie van D66 
met twee leden, en een commissielid, 
is het soms snel schakelen.  
 
Omgevingsbeleid 
Bij de commissie Omgevingsbeleid 
van 7 mei ging het uitvoerig over een 
rapport van de rekenkamer over het 
natuurbeleid. De discussie ging echter 
veel breder over het natuurbeleid. 
Beduidend steviger ging het eraan toe 
bij twee punten uit de portefeuille van 
Henk Brink, de gedeputeerde die 
volgend jaar de kar trekt van de VVD.  
 
Transferium 
Het eerste was de mogelijke komst 
van een transferium bij de Punt (zie 
foto in volgende kolom). D66 vindt 
dit al langer een achterhaald idee, 
maar nu is ook de PvdA tegen. Het 
lukte Brink op wonderbaarlijke wijze 
om het CDA en de PVV voor zijn 
standpunt te winnen. Een motie zou 
het nu net niet halen in PS, zodat er 
voor de tegenstanders nog heel wat 
lobbywerk te verrichten valt. 
  
N34 Klijndijk/Emmen Noord 
Hard ging het er aan toe over een 
nieuwe afslag in de N34 bij Klijndijk. 
Of de insprekers bij dit punt hun zin 
krijgen en er een andere oplossing 
komt blijft nog even de vraag. Zie 
elders in deze nieuwsbrief. 
 
Busvervoer 
Het was al 20.00 uur toen het 
busvervoer in onze regio aan de orde 
kwam. De manier waarop we dit 
samen met Groningen organiseren 
blijft de komende jaren hetzelfde, wel 
moet er een oplossing komen voor 
verminderde inkomsten.  
Na 9 uur vergaderen kon iedereen 
moe naar huis.  

 

#EP2014    
 
D66 actief in Drenthe, Nederland en 
Europa. 
Op 22 mei 2014 vinden de Europese 
verkiezingen in Nederland plaats.  
#sterkEUsterkNL 
https://d66.nl/europese-verkiezingen-2014 
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