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Sneller breedband 
op platteland 
 
In Provinciale Staten van 11 maart 
heeft D66 samen met CDA de 
discussie flink aangezwengeld over 
hoogwaardige 
communicatienetwerken in Drenthe. 
Na bijna twee jaar praten was weinig 
resultaat te zien bij het aanleggen van 
breedband. Jurr van Dalen diende 
daarom samen met CDA-voorman 
Dick Dijkstra een amendement in om 
meer en sneller resultaten te behalen 
in plaats van te blijven hangen in 
stroperigheid. 
  
De Provincie Drenthe moet aan het 
roer gaan staan om een brede 
vraagbundeling op te starten in de 
zogenaamde ‘witte gebieden’. 
Hiervoor kan de Provincie gebruik 
maken van bestaande coöperaties en 
het netwerk van de gemeenten. 
Daarnaast moet de provincie 
nadrukkelijker inventariseren welke 
opties mogelijk zijn. “Glasvezel is niet 
heilig, beter breedband voor heel het 
buitengebied van Drenthe en goed 
breedband waar nodig”, zeggen beide 
partijen. Beter is niet in alle gevallen 
goed genoeg en denk ook aan 
alternatieven zoals glasvezel op lokaal 
niveau, ontsloten via een of meer 
straalverbindingen. De provincie is 
door de partijen ook gevraagd om 
een marktuitvraag te organiseren bij 
de aanbieders: Wie kan/wil heel 
Drenthe van sneller breedband 
voorzien en tegen welke prijs? En 
tenslotte willen beide partijen een 
onderzoek naar de mogelijkheden 
van externe financiering door bijv. de 
Europese Investerings Bank. De 
uitkomsten van de ‘georganiseerde 
vraag’ kunnen wellicht als zekerheid 
dienen. 
  
Dit vergt nadrukkelijk een andere 
houding van de provincie maar is 
noodzakelijk om versnelling in het 
hele proces aan te brengen. “Van 
regisserend naar initiatiefnemer, van 
ondersteuner naar koploper”, zegt 
Dijkstra. Van Dalen: “Er zullen 
andere keuzes moeten worden 
gemaakt door alle beleidsdossiers 
heen om deze forse ingreep mogelijk 
te maken. Dit kan ook door alle 
verschillende (economische) potten 
waarbij onderbesteding aan de orde 
is te bundelen en in te zetten voor 
een forse versnelling van de aanleg 
van breedbandkansen.” Na uitvoerige 
discussie werd een aangepast 
amendement ook door de 
coalitiepartijen mee ingediend en 
unaniem aangenomen door de 
Staten. 

 

 

 
 
PROVINCIE KORT 
 

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

Provincie Drenthe 200 jaar 
Als 'instituut' bestaat de Provincie 
Drenthe 200 jaar. Dankzij het 
initiatief van een inwoner is dit 
vastgesteld; Jurr van Dalen heeft 
samen met Albert Huizing (PvdA) 
voorgesteld dat het college van GS 
dit oppakt in het jaar 2015; alle 
fracties steunen dit initiatief. 
 
Via de link www.drenthe.nl/200jaar 
wordt verder informatie gegeven 
over activiteiten en geschiedenis.  
In het kader van 200 jaar wordt 
aandacht gegeven aan het bestaan 
en de positie van de provincie 
Drenthe en aan wat de provincie 
bijdraagt aan de samenleving. 

 
 
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! 
 
Nieuwe penningmeester 

 
Jan Top uit Borger-Odoorn is als 
opvolger van Jan Trip sinds kort de 
nieuwe penningmeester van de 
fractie. Welkom! 
 

Niels Strolenberg 
(commissielid) 
“In vroegere jaren werden op de 
tweede maandag in november 
ganzen door de winkelstraten van 
Coevorden naar de markt 
gedreven”, vertelt Janny IJpma toen 
ik al flyerend door haar binnenstad 
liep. Het is één van de leuke 
ontmoetingen die ik heb gehad 
tijdens de verkiezingscampagne. Ik 
heb ervaren dat de afdelingen van 
D66 in Drenthe hun beste beentje 
voorzetten en dat mensen hart voor 
het D66-gedachtegoed hebben. 
Prachtig! Persoonlijk ben ik enorm 
trots op zo’n 500 stemmen die op 
mij zijn uitgebracht. Daarmee heb ik 
een bijdrage mogen leveren aan een 
sterke winst voor onze partij in 
Drenthe. Nu vooruit. 

 
 
Riek Siertsema  
(Statenlid) 
De laatste drie maanden heb ik nogal 
eens een minicollege staatsrecht 
moeten geven. ‘Jij bent bij die laatste 
verkiezingen toch de politiek 
ingegaan? En wat doe je nu dan; 
raadslid toch, of is het iets anders?’ 
Het is opmerkelijk dat veel mensen 
eigenlijk niet weten hoe het zit met 
het provinciebestuur. En dus leg ik 
het uit. ‘Oh, en dat vindt je leuk?’ Ja, 
dat vind ik leuk. En belangrijk ook, 
trouwens. En ik heb het tot u toe 
heel erg naar mijn zin; goede fractie, 
prima ondersteuning en een mooi 
inwerkprogramma. Laat nu de 
inhoud maar komen. Dan gaan we er 
iets moois van maken. En iets 
zichtbaars, dan weten over vier jaar 
nog meer mensen waar die 
provinciale staten goed voor zijn. 

 

Nieuwe aanwas 
Naast een verdubbeling in de 
Provinciale Staten is D66 Drenthe 
sinds enkele weken ook twee 
commissieleden rijker. Graag 
vertellen de nieuwkomers over hun 
ervaringen de afgelopen tijd: 
 
Pien Slagmolen (commissielid) 
Ik zal me even voorstellen: Pien 
Slagmolen. Als bijna 60 jarige rookie 
van de Statenfractie. Leer in 
sneltreinvaart als commissielid voor 
Omgevingsbeleid met natuur en 
landbouw in mijn portefeuille wat je 
moet doen om je punt te maken in de 
politiek. Samen met Jordy worden we 
bij de voorbereiding op de 
vergaderingen gedegen gecoacht door 
Marianne. De eerste weken waren 
overweldigend, inspirerend en gezellig 
bovenal. Zo voelt het voor me deze 
eerste weken van deelnemen aan de 
provinciale politiek! 

 
 
Jordy Tuin (Statenlid) 
Allereerst wil ik al die D66’ers in 
Drenthe bedanken voor de mooie 
campagne die we hebben neergezet. 
Mede door jullie inzet is D66 
verdubbeld in de Provinciale Staten! 
Direct na de verkiezingen hebben we 
als nieuwe fractie de portefeuilles 
verdeeld. Voor de komende vier jaar 
neem ik mobiliteit en duurzame 
energie onder mijn hoede. Ik ben er 
op gebrand om concrete resultaten 
neer te zetten. Inmiddels heb ik mijn 
maidenspeech gehouden. Ook zijn de 
eerste schriftelijke vragen over 
waterkrachtenergie in Drenthe de 
deur uit. De komende tijd ga ik 
verder actie ondernemen om te 
komen tot meer duurzame 
energieopwekking en –opslag in onze 
provincie. Op naar een honderd 
procent duurzaam Drenthe! 

 



   
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteuning 
fractie:  
* Carin Valk 
(fractiemedewerker/ 
secretariaat)  
* Frederik van Lookeren 
Campagne/Hannah 
Ietswaart/Henk 
Pragt/Kees Dijkstra 
(fractieondersteuning) 
 

 
Statenfractie: 
www.d66drenthe.nl 
@D66Drenthe 
Facebook D66Drenthe 
 
Mail de fractie:     
* m.vandertol@ 
drentsparlement.nl 
* r.siertsema@ 
drentsparlement.nl 
* j.tuin@drentsparlement.nl 
* j.vandalen@ 
drentsparlement.nl 
* j.slagmolen@ 
drentsparlement 
* n.strolenberg@ 
drentsparlement.nl 
* fractied66drenthe@ 
gmail.com 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE  
www.drenthe.nl of via 

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

VAN HARTE WELKOM!  

 
(impressie fractieoverleg in 
Borger-Odoorn 

 
PAS en een duurzame 
veehouderij? 
Programma Aanpak Stikstof moet 
een oplossing bieden voor het 
terugdringen van de 
stikstofuitstoot. Dit landelijke 
programma wil deze daling 
gebruiken voor economische 
ontwikkeling van met name 
melkveebedrijven. Nu het 
melkquotum van de baan is, kunnen 
veehouders weer uitbreiden.  
 
De AMvB grondgebonden groei 
melkveehouderij die 
staatssecretaris Dijksma onlangs 
presenteerde, is helemaal niet wat 
het lijkt te zijn. Zo wordt onze 
melkveehouderij intensiever. Vanuit 
het dierenwelzijnsoogpunt is  dit 
ook geen goed idee. Dijksma streeft 
in haar Kamerbrief naar meer 
weidegang voor koeien, waarbij de 
ambitie in 2020 ligt op 80%. Dit lijkt 
in tegenspraak met een 
melkveehouderij die minder 
grondgebonden wordt.   

 
 
Duits/Nederlands/ 
Drents 
Het had wat voeten in de aarde, 
maar uiteindelijk is het van D66 in 
de zomer van 2014 door het 
college van GS overgenomen 
voorstel om meertaligheid 
Drents/Nederlands/Duits te 
bevorderen tot uitwerking 
gekomen. Aan de wens van D66 
om onderwijs, arbeidsmarkt en 
cultuurhistorie op praktische wijze 
samen te laten komen wordt 
invulling gegeven. 
  
Wetenschappers hebben 
aangetoond, dat het leren van een 
‘eigen’ taal als Drents helpt bij 
andere talen. Jurr van Dalen: 
“Goede beheersing van de 
streektaal maakt kinderen en 
jongeren in de standaardtaal 
sterker; taalvaardigheden van 
kinderen en jongeren kunnen 
bovendien later de kansen op werk 
vergroten.” 
 
Meer informatie: 
http://www.provincie.drenthe.nl/act
ueel/nieuwsberichten/@114441/aan
dacht-drents/ 

 
Terugblik op #PS2015 
Inmiddels is het alweer drie maanden 
geleden dat de verkiezingen 
plaatsvonden. De fractie kijkt terug op 
een spannende, maar vooral ook leuke 
periode. Met een energieke 
campagneploeg zijn we overal in 
Drenthe geweest om het D66-geluid 
helder te laten klinken. De fantastische 
inzet van al die afdelingen was daarbij 
onmisbaar. Mede daardoor is D66 in 
Drenthe na maandenlang campagne 
voeren verdubbeld in de Provinciale 
Staten. Een geweldig resultaat, waarbij 
D66 de grootste winnaar was in 
Drenthe. Ook heeft D66 Drenthe met 
Limburg het beste  gescoord van de 
twaalf provincies. Onder andere door 
het gesloten pact tussen CDA en CU 
is D66 helaas niet in het college 
gekomen. Desondanks zullen we de 
komende periode stevig én 
constructief-kritisch oppositie voeren. 

 
 
D66 stelt vragen over 
mogelijkheden 
waterkrachtenergie 
De Statenfractie heeft onlangs vragen 
gesteld aan het college van 
Gedeputeerde Staten over de reële 
mogelijkheden van waterkrachtenergie 
in Drenthe. Gezien het verval in de 
Drentse kanalen is D66 benieuwd of 
waterkrachtenergie onderdeel uit zou 
kunnen maken van de transitie naar 
een duurzame energievoorziening. 
 
Jordy Tuin: ''D66 gaat voor een 
duurzame provincie. Naast zon- en 
windenergie is het ook verstandig om 
aandacht te vragen voor andere 
vormen van duurzame 
energieopwekking. Het is die brede 
energiemix waardoor Drenthe op 
termijn energieonafhankelijk kan 
worden.''

 
De schriftelijke vragen zijn te vinden op 
onze website:  
https: //drenthe.d66.nl /2015/05/21/schriftelij
ke-vragen-waterkrachtenergie-in-drenthe/ 
 

 
Wie & wat 

 
Marianne van der Tol 
* Fractievoorzitter 
* lid Presidium 
* lid Statencie Omgevingsbeleid 
* lid werkgroep Programmabegroting 
 

 
Riek Siertsema 
* Statenlid 
* Lid Statencie Financiën, Cultuur, 
Bestuur & Economie 
* Lid werkgroep DrEun 
 

 
Jordy Tuin 
* Statenlid 
* Lid Statencie Omgevingsbeleid 
* Productie nieuwsbrief 
 

 
Jurr van Dalen  
* Statenlid 
* lid Statencie Financiën, Cultuur, 
Bestuur & Economie 
* lid Voorbereidingscie 
Statenontmoeting 
 

 
Pien Slagmolen 
* Lid Statencie Omgevingsbeleid 
 

 
Niels Strolenberg 
* Lid Statencie Financiën, Cultuur, 
Bestuur & Economie 
* Lid Commissie van Onderzoek 
 
 


