
   
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helderheid over 
Sensor Universe 
 
De statenfractie heeft via 
schriftelijke vragen ophelde-
ring gevraagd over de situatie 
rondom Sensor Universe. In 
maart trok de provincie zich 
geheel terug. Dit ondanks de 
nationale en internationale 
erkenning over het project. 
Sensor Universe zou klaar-
staan om als coöperatie met 
veel minder publieke middelen 
verder te gaan, waarbij de 
leden (bedrijven en kennis-
partners) de koers van het 
sensorcluster zouden bepalen 
en meer geld uit de markt 
zouden halen. 

 
D66 Drenthe wil helderheid 
over Sensor Universe en 
vraagt zich af hoe een dergelijk 
succesvol initiatief in Noord 
Nederland beter geborgd kan 
worden. 
https://drenthe.d66.nl/content/uplo
ads/sites/149/2014/04/Sensor-
vragen-D66-Drenthe.pdf 
 
Website 
De website wordt v.a. 1 
mei onder handen 
genomen door Dirk van 
Klinken van Get-ID uit 
Emmen. Overgang 
(landelijk) naar andere 
software in begin 2014 
vereist een andere aanpak 
en brengt nieuwe 
mogelijkheden.  
 

 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
www.drenthe.nl of via 

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

 
Met een kanon op 
een mug schieten? 
 
Vier ambtenaren van Drenthe 
zijn op non-actief gezet; twee 
van hen zijn ontslagen wegens 
fraude; een persoonlijk drama. 
De gedeputeerde ligt onder 
vuur vanwege de gehanteerde 
methodes van onderzoeks-
bureau Marples.  
D66 wil niet op de stoel van 
de rechter gaan zitten, maar 
wij willen de controlerende 
taak wel goed uitoefenen. Wat 
is precies de waarheid? Er is 
veel onduidelijkheid en van alle 
kanten wordt wat geroepen. 
Er lopen nog verschillende 
juridische trajecten en het 
laatste woord is er nog niet 
over gezegd. We houden dan 
ook nadrukkelijk de vinger aan 
de pols. 
http://www.rtvdrenthe.nl/audio/cas
sata-193 (op 29.50 minuten 
bijdrage Cassata D66 fraude-
onderzoek) 
 
Eurochamp 
 
Het al jaren lopende dossier 
Eurochamp-Gerard de Kleine, 
stond ook in maart weer op 
de agenda. Wederom heeft de 
heer De Kleine nul op het 
request gekregen: hij wordt 
niet als belanghebbende gezien 
door de provincie, dus heeft 
hij geen recht om de geheime 
onderzoeksrapporten in te 
zien en zo zijn verdediging te 
onderbouwen. D66 Drenthe 
denkt daar heel anders over. 
Wij zouden graag zien dat de 
heer De Kleine de mogelijk-
heid krijgt de stukken in te 
zien. Geheimhouding past niet 
bij D66. Maar inmiddels is er 
een juridisch doolhof ontstaan, 
waarin de provincie elke keer 
de uitgang weet te vinden en 
Gerard de Kleine dolend 
rondloopt. 
 
http://videoverslag.drenthe.nl/Verg
aderingen/Provinciale-
Staten/2014/12-maart/13:30 (op 
165.40 minuten bijdrage D66) 
 
Versterking 

 
Jan Trip uit De Wolden 
versterkt sinds kort de fractie 
wat betreft het financiële 
reilen en zeilen van de fractie.  
 

 

Serieus alternatief 
voor afslag N34 
 
D66 heeft gepleit voor het 
ongelijkvloers maken van de afslag 
Emmen Noord/Klijndijk van de N34. 
Daarbij dient gezorgd te worden 
voor draagvlak en herstel van 
vertrouwen. Gedeputeerde Staten 
(GS) leek aanvankelijk door te willen 
bulldozeren op alleen haar eigen 
voorstel: de afslag Emmen-Noord 
sluiten en een nieuwe aansluiting 
maken ter hoogte van de Slenerweg 
bij Klijndijk. 

 
De publieke tribune zat vol met 
bewoners uit de directe omgeving, 
die duidelijk maakten hier anders 
over te denken. GS komt nu met 2 
alternatieven, waaronder Emmen 
Noord. Hierover gaat zij in overleg 
met de gemeenten. Alleen de fractie 
van de VVD steunde het 
oorspronkelijke GS voorstel. 
Merkwaardig genoeg verscheen daags 
na de vergadering een verwarring 
zaaiend persbericht van GS. D66 
heeft direct een rondvraag 
aangekondigd om dit op te helderen. 
 

 
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 
 

 
 
Carin Valk 
* fractiemedewerker/secretariaat 
Hannah Ietswaart 
* fractieondersteuning 
 

fractie & commissies: 
m.vandertol@drenthe.nl 
j.vandalen@drenthe.nl 
f.vanlookerencampagne@drenthe.nl 
c.valk@drenthe.nl 
algemeen: 
fractied66drenthe@gmail.com 
website: www. d66drenthe.nl 

 
 
 
 
 

Winderig 
 
Wederom heeft D66 Drenthe het 
winddossier nieuw leven ingeblazen 
door vragen te stellen aan het 
College van GS. In april 2014 heeft de 
Tweede Kamer een motie aange-
nomen over verruiming van de zoek-
gebieden windenergie. In januari is 
onze motie 'Verruiming zoekgebied 
windenergie' na een heftig debat met 
de PvdA, verworpen door VVD, CU, 
PVV en PvdA. Nu de Tweede Kamer 
ruimte heeft geboden om verder te 
kijken dan de vastgelegde zoekge-
bieden, heeft de Statenfractie het 
College van GS gevraagd wat dit voor 
Drenthe kan betekenen. U hoort 
weer van ons.  
https://drenthe.d66.nl/content/uploads/site
s/149/2014/04/Schriftelijke.vragen.Verruim
ing.Zoekgebieden.Windenergie.pdf 

 


