
   
   
  
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Duurzame 
autobrandstoffen 
 
De Drentse regeling rijden 
op klimaatvriendelijke 
brandstoffen, waar D66 
mede initiatief-nemer van 
is, is uitgebreid. Niet alleen 
met meer categorieën 
voertuigen, maar nu 
kunnen ook voertuigen 
ouder dan 5 jaar in 
aanmerking komen. Dus bv 
ook een tractor of young-
timer. Zowel particulieren 
als ondernemers kunnen 
aanvragen. 

 
De provincie betaalt mee 
aan een ombouw'kit' in het 
voertuig: zo wordt het 
aantrekkelijk om te gaan 
rijden op groen gas, bio-
diesel en bio-ethanol.  
In Drenthe wordt het 
meeste groen gas geprodu-
ceerd van Nederland. Een 
hernieuwbare energiebron, 
die wordt gemaakt uit 
afvalwaterslib en biomassa, 
zoals gft-afval en mest. 
Rijden op groen gas 
vermindert de CO2-
uitstoot met minimaal 75% 
en gemiddeld zelfs 90% in 
vergelijking tot benzine en 
diesel. Daarnaast verbetert 
de luchtkwaliteit aanzienlijk 
ten opzichte van diesel 
door sterk verminderde 
fijnstof- en NOx-uitstoot.  
Info: 
http://www.provincie.drent
he.nl/@94070/subsidieregel
ing-2 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
www.drenthe.nl of via 

     
Informatie over locatie en 
tijden Fractieoverleg;: 
0618681847 of via 
c.valk@drenthe.nl 
 
VAN HARTE WELKOM!  
 

 
Noordervisie2040 
beschrijft een wervend 
perspectief voor Noord-
Nederland in 2040. O.m. 
noordelijke ruimtelijk-
economische agenda, over  
samenwerking onderling en 
met Rijk en EU. Incl. 
strategische agenda om 
samen met burgers, 
bedrijven en instellingen 
uitdagingen op te pakken. 
160 pags. Te vinden op: 
http://www.drenthe.info/dv
s/fileadmin/user_upload/kw
artaal4_2013/47-3.3-
2013008437-
Noordervisie2040_COMPL
.pdf 
 

 
Aardbevingen 
door gaswinning 
 
Ja, ook bij ons. 
Aardbevingen ten gevolge 
van de gaswinning houden 
niet op bij de Drents- 
Groningse grenspaaltjes. 
Door de fractie zijn 
schriftelijke vragen gesteld 
aan GS over de wijze 
waarop de provincie 
burgers en bedrijven denkt 
bij te staan en over de 
contacten tussen provincie, 
Rijk, NAM en Groningen 
over dit dossier. Onze 
vragen zijn te vinden op 
http://d66drenthe.nl/page/d
ownloads/schr.vr._D66_11-
12-2013_gasboringen.pdf 
In de raad van Aa en Hunze 
is een motie aangenomen  
http://d66drenthe.nl/page/d
ownloads/motie_compensa
tiegelden_aardschokken.pdf 
waarin het college van b&w 
wordt opgedragen alles in 
het werk te stellen dat 
deze gemeente ook in 
aanmerking komt voor 
compensatie voor de 
aardbevingsschade. 
 

 

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 pro-
fessionele beoordeling businesscase.  
Hiermee wordt uitvoering gegeven 
aan de Motie Jonge Innovatiekracht 
van onze fractie. Statenstuk: 
http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin
/user_upload/kwartaal2_2013/statens
tuk_2013-
579_Financieringsinstr.Drenthe_CO
MPL.pdf 
 

 

 
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 
c.valk@drenthe.nl 
j.tuin@drenthe.nl 
algemeen: 
fractied66drenthe@gmail.com 
website: www.d66drenthe.nl 

Wordt vervolgd:  
Wind 
 
Minister Kamp heeft besloten dat er 
285,5 MW aan windenergie in 
Drenthe komt, geheel volgens de 
afspraken zoals die in het Inter 
Provinciaal Overleg (IPO) zijn 
gemaakt.  
Dus de 600-700 MW waar de 
initiatiefnemers plannen voor hebben, 
die lijken er niet te komen. Gelukkig, 
zullen velen zeggen. Maar nu het 
volgende probleem: de verdeling. 
Want zo het nu lijkt,  krijgen de 
gemeenten in het zoekgebied meer 
MW's dan men dacht dat was 
afgesproken met de provincie.  
 
D66 Drenthe wil voorkomen dat 
gemeenten en provincie tegenover 
elkaar komen te staan. Aan GS zijn 
vragen gesteld en ook verzoeken we 
GS de zoekgebieden in Drenthe uit te 
breiden, om tot een evenwichtiger 
verdeling van windturbines te komen. 
Wordt vervolgd. 
 
De schriftelijke vragen staan hier: 
http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin
/user_upload/kwartaal1_2014/schr.vr.
_D66_10-01-2014_windenergie.pdf 
 

 


