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Recreatiewoningen 
in Drenthe 
 
De regels voor permanent wonen 
in een vakantiehuisje zijn in 
Drenthe heel streng, omdat men 
bang is voor verstening van het 
platteland. D66 wil het graag 
overlaten aan gemeenten en 
bewoners een nieuwe impuls te 
geven aan verouderde 
recreatieparken. Een voorbeeld 
daarvan is Ermerzand, een 
recreatiepark in Erm, voor een 
groot deel permanent bewoond, 
veelal door 50-plussers.  
 
Deze bewoners  hebben plannen  
gemaakt voor het bieden van zorg 
en andere diensten. Ze willen 
daarmee bereiken dat mensen er 
lang blijven wonen. De fractie 
heeft begin oktober een toelichting 
gekregen over deze plannen en zet 
zich in dat de regels dit mogelijk 
maken. Mocht hiervoor geen 
meerderheid zijn in de Staten, dan 
willen we alle initiatieven steunen 
die het stringente beleid 
versoepelt.  
Ook werd een bezoek gebracht 
aan Nuilervennen in Pesse.  
 

 
Nuilervennen 
 
Regeling duurzame 
autobrandstoffen 

  
Drenthe is groengasprovincie en 
autoprovincie. Om rijden op 
duurzame brandstof te versnellen 
is er een tijdelijke regeling voor 
inwoners van de provincie.  
Bij duurzame brandstoffen gaat het 
om groengas, CNG, LNG, PPO & 
dubbele laadpaal electrisch rijden. 
 
www.provincie.drenthe.nl/.../ppm14032108-
flyer_subsidieregeling_ 
duurzame_brandstof_maart_2014.pdf  
plaatsen.  
https://drenthe.d66.nl/2012/11/15/staten_will
en_meer_gebruik_duurzame_brandstoffen 
 

 

 

 
 

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

 

“Kom tolvrij  
  naar de hei” 

 
N.a.v. discussie over Marketing 
Drenthe heeft D66 sterk gepleit 
voor stimulering van grens-
overschrijdend toerisme 
(Niedersachsen, Nordrhein- 
Westfalen, Bremen, Hamburg), 
juist ook i.s.m. bedrijven en 
culturele instellingen 
 

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 

 
o.a. Borger, 25 oktober 
http://iemandsland.com 
 
Pauperparadijs theaterspektakel 

 
www.hetpauperparadijs.nl 
 

Merksplas en Hoogstraten. Op de 
heenweg werd de Ommerschans 
bezocht. 
http://www.kolonienvanweldadigheid.eu 

 
 

Bijeenkomst ‘Zorg’ 
 
In nauwe samenwerking met de 
afdeling Hoogeveen organiseerde de 
Statenfractie op 10/10 j.l. een 
bijeenkomst over zorg. Hieraan was 
een werkbezoek gekoppeld van 2e 
Kamerlid Vera Bergkamp.  

 
De dag startte in het Herstelhotel, in 
het Jannes van der Sleedenhuis. De 
bijeenkomst ‘s middags trok flink 
belangstelling; na een korte inleiding 
was er een levendige interactie met 
de aanwezigen. Burgemeester Karel 
Loohuis van Hoogeveen was hierbij 
aanwezig en ontving de sociaal-
liberale visie op zorg uit handen van 
Vera Bergkamp.  
 

Jan de Vries legde uit hoe de 
inwoners van Hollandscheveld actief 
zijn met Zorgcoöperatie 
Hollandscheveld. (Zie item op: 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/hollands
cheveld-richt-zorgcoöperatie-op.) 
Na afloop werd de opening van het 
jaarlijkse internationale Univé 
schaaktoernooi door staatssecretaris 
Jetta Kleinsma bijgewoond. 
 

 

Topregio’s? 
 
Naar aanleiding van het artikel “Focus 
op topregio’s benauwt Drenthe” in 
het Dagblad van het Noorden van 16 
september j.l. heeft onze fractie 
schriftelijke vragen gesteld. 
 
D66 wil van Gedeputeerde Staten 
(GS) weten hoe het zit met de 
wijzigingen van beleid die worden 
genoemd. De focus van het Rijk zou 
volgens GS gericht zijn op andere 
economische gebieden in Nederland. 
D66 vraagt welke concrete en actuele 
acties ten behoeve van Drenthe GS 
de komende maanden bij het Rijk gaat 
ondernemen. 
 
Daarnaast is opheldering gevraagd 
over een snelle verbinding met het 
Westen, de discussie over een spoor-
verbinding tussen Emmen en Stads- 
kanaal en de stappen die het GS gaat 
ondernemen voor circa 10% van de 
inwoners die niet beschikken over 
een breedbandinternetverbinding. 
  
Op weg naar weldadig 
werelderfgoed 
 
In september waren PS en GS van 
Drenthe in het kader van de begeer-
de werelderfgoedstatus van UNESCO 
voor de voormalige Koloniën van 
Weldadigheid op werkbezoek in de 
koloniën Wortel en Merksplas in 
Vlaanderen. In de indrukwekkende 

 
Landloperskapel van Merksplas 
werden we ontvangen door vertegen-
woordigers van PS en GS van 
Antwerpen en de gemeenten 

     NIEUWS EN BLOGS OP WWW.D66DRENTHE.NL      @D66DRENTHE             fractied66drenthe@gmail.com 



   
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensor Universe 
 
Mede n.a.v. vragen door de 
fractie komt er een financiële 
verantwoording van de 
betrokkenheid van de 
provincie bij Sensor Universe 
voor het eind van het jaar en 
een bijeenkomst over het 
HTSM cluster (High Tech 
Systems & Materials).  
 

Media  
Statenfractie: 
www.d66drenthe.nl 
@D66Drenthe 
Facebook D66Drenthe 
 
 

 
Vroeg op campagne… 
 
 

 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
www.drenthe.nl of via 

   
 
FRACTIEOVERLEG 
Informatie over locatie en 
tijden: 0618681847 of via 
c.valk@drenthe.nl 
 

VAN HARTE WELKOM!  

 
(impressie fractieoverleg in 
Borger Odoorn) 

 
Nedersaksisch en 
Meertaligheid 

 

D66 is groot voorstander van 
betere verankering van het 
Drents (Nedersaksisch). Voor 
de zomer is een motie voor-
gelegd in de Staten om de 
mogelijkheid te onderzoeken 
van een lectoraat “Drents en 
meertaligheid” aan Hoge-
school Stenden. Verder wil 
D66 weten hoe het Drents 
kan bijdragen aan meertalig-
heid van kinderen en het 
vergroten van hun latere 
mogelijkheden op ontplooiing 
en werk, zowel in Drenthe als 
over de grens. Het gaat ons 
om Drents, Nederlands, Duits 
en Engels. Het college van GS 
besloot dit voorstel over te 
nemen en komt later dit jaar 
met een concrete reactie.  
 

Verbonden 
partijen 
 

7 juli j.l hebben Marianne van 
der Tol en Jurr van Dalen een 
workshop gegeven voor 
geïnteresseerde raadsleden en 
bestuurders over verbonden 
partijen: kennis delen en 
uitwisselen, waarbij de 
democratische legitimatie een 
aandachtspunt blijft. 
Binnen een werkgroep van 
Provinciale Staten is door de 
fractie bijgedragen aan de tot 
standkoming van een handrei-
king voor de kaderstellende en 
controlerende taak van volks-
vertegenwoordigers in relatie 
tot verbonden partijen. Deze 
is vastgesteld door PS. 
 

Statenstuk met bijlage Handreiking 
http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/u
ser_upload/kwartaal4_2013/statenstuk
_2014-
605_Betrokkenheid_provinciale_staten
_bij_verbonden_partijen_COMPL.pdf 
Artikel in BNG: www.bng.nl/.../2014-Sep-
Okt-P30-
P33_DemocartischeControle_Smits- 
Buissink-Brady.pdf 
 

Leer-werkplaatsen 
over de grens 
 

Door D66 is de mogelijkheid 
van stimulering van leer-
werkplaatsen over de grens 
(Emsland etc) aan de orde 
gesteld. Volgens GS kan dit 
gerealiseerd worden. Wij zien 
hierin mogelijkheden om met 
Drentse middelen kansen voor 
jongeren te verruimen en bij 
te dragen aan verlaging van de 
jeugdwerkloosheid. 

 
Topregio’s? 
 
Naar aanleiding van het artikel “Focus 
op topregio’s benauwt Drenthe” in 
het Dagblad van het Noorden van 16 
september j.l. heeft onze fractie 
schriftelijke vragen gesteld. 
 
D66 wil van Gedeputeerde Staten 
(GS) weten hoe het zit met de 
wijzigingen van beleid die worden 
genoemd. De focus van het Rijk zou 
volgens GS gericht zijn op andere 
economische gebieden in Nederland. 
D66 vraagt welke concrete en actuele 
acties ten behoeve van Drenthe GS 
de komende maanden bij het Rijk gaat 
ondernemen. 

 
Daarnaast is opheldering gevraagd 
over een snelle verbinding met het 
Westen, de discussie over een spoor-
verbinding tussen Emmen en Stads-
kanaal en de stappen die GS gaat 
ondernemen voor circa 10% van de 
inwoners, die geen breedbandinter-
netverbinding hebben. Zie 
https://drenthe.d66.nl/content/uploads/site
s/149/2014/09/Schriftelijke-vragen-
D66Drenthe-20-september-2014.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 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 

Motie draagvlak 
windenergie 
Provinciale Staten hebben onze motie 
over het draagvlak van windenergie in 
de Veenkoloniën in Drenthe 
aangenomen. De provincie gaat een 
regisseur aanstellen die moet toezien 
op de gang van zaken rondom de 
plaatsing van windmolens. Het doel is 
om voor- en tegenstanders dichter bij 
elkaar te brengen waardoor het 
draagvlak voor de windmolens groeit. 
Uitleg op RTV Drenthe 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/provincie
-wil-windmolenregisseur-
veenkoloni%C3%ABn. 
Tekst motie: 
https://drenthe.d66.nl/content/uploads/site
s/149/2014/09/M-2014-21-Windenergie-
draagvlakversterker.pdf  

 


