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Uit de Staten:

Windperikelen
In de commissie Omgevingsbeleid is het rapport 'Verkenning windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer' besproken. Onderzocht is of er vanuit inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties animo is om samen met de initiatiefnemers en 
overheden invulling te geven aan communicatie, participatie en proÞjt in het kader 
van genoemd windpark. 

De uitkomsten in het rapport zijn weinig hoopgevend; er is grote onvrede over het 
ontbreken van communicatie en het niet betrokken zijn bij de aanwijzing van het 
gebied, de omvang van het park, de opstelling en het type turbines. Men maakt zich 
zorgen over de polarisatie in de Veenkoloniën en is bang voor escalaties. Alle 
betrokkenen geven aan geen vertrouwen meer te 
hebben in initiatiefnemers en overheid. Op de 
vraag van D66 of de gedeputeerde een vraag van 
de Staten voor bijvoorbeeld verruiming van het 
zoekgebied, zoals eerder ook al gesteld, zou 
voorleggen aan minister Kamp, antwoordde 
gedeputeerde Stelpstra dat niet te zullen doen.

D66 stemt tegen plannen Transferium De 
Punt

Tijdens de laatste Statenvergadering van dit jaar 
heeft de Statenfractie van D66 Drenthe tegen de 
plannen gestemd om bij De Punt een transferium 
te realiseren. Namens de fractie verwoordde Jordy 
Tuin de grote bezwaren van D66 op dit dossier. 
Niet alleen plaatste D66 vraagtekens bij de 
verkeerskundige analyse, maar zeker ook baarde de 
mogelijke aantasting van het unieke 
beekdallandschap van de Drentsche Aa de fractie grote zorgen. Tijdens het debat 
met de gedeputeerde bleven tal van zaken boven de markt hangen, zoals de 
huidige bezettingsgraad van het transferium in Haren en de mogelijkheden van 
alternatieve locaties. Bovendien werden de precieze kosten van de huidige 
plannen onvoldoende inzichtelijk gemaakt door Gedeputeerde Staten. Al met al 
was dit voor D66 reden om de plannen niet te steunen.                                                                                  

Open days Brussel 2015

Wat kan Europa voor Drenthe en wat kan Drenthe voor Europa betekenen? Dat is 
de vraag waar de werkgroep Drents Europees Netwerk zich over buigt.  Één van de 
acties om tot antwoorden op die vraag te komen is het jaarlijkse bezoek van een 
delegatie aan de Open Days in Brussel. Deze keer was D66-Statenlid Riek 
Siertsema één van de gelukkigen. Samen met vier collega-statenleden van andere 
partijen heeft Riek in oktober een rij van workshops en netwerkbijeenkomsten van 
zowel het SNN als van de Europese commissie bezocht. "Nuttig en leerzaam;  ik 
heb vooral veel opgestoken van een workshop over de rol van kleine ondernemingen 
in het creëeren van banen. Van de workshop over werkgelegenheidsbeleid is me 
vooral bijgebleven dat samenwerking over de grens wel kan, maar een hele lange 
adem vraagt. En dat het belangrijk is om te weten wat mensen beweegt, dus daar 
onderzoek naar te doen," aldus Riek. 
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Algemene Beschouwingen

Grensoverschrijdend: innovatieve 
experimenteerregio?  

Tijdens de Algemene Beschouwingen in 
november heeft de D66 fractie 
voorgesteld om ons als Drents 
Parlement sterk te maken voor een pilot 
innovatieve experimenteerregio aan 
weerszijden van de landsgrens. In de 
gemeentes Coevorden en Emlichheim 
ligt het Europark. De “glazen muur” van 
regels (Nederlands en Duits) voor 
ondernemen en werken speelt 
bedrijven parten. Pragmatische 
oplossingen zijn wenselijk. 

De ernst van de situatie wordt breed 
erkend door de Staten. Met de fracties 
van SP, PvdA en VVD (die positief zijn 
over dit initiatief) is afgesproken dat een 
Statenontmoeting wordt gepland, waar 
Europark centraal staat. Mooi tijdens het 
Nederlands voorzitterschap van de 
Europese Unie… 

Intussen wordt samen met D66 
Coevorden een werkbezoek gepland 
van onze fractie in het Europees 
Parlement aan betrokken ondernemers 
en overheden. 

Drenthe Voorportaal Europese 
Culturele Hoofdstad 

Veel steun was er in het Drents 
Parlement voor de motie van D66 in 
december om actief aan te sluiten bij 
Leeuwarden Europese Culturele 
Hoofdstad. 

Kansen voor culturele instellingen en 
ondernemingen in Drenthe. Het college 
van GS gaat actief aan de slag. 

Bekijk Motie Leeuwarden Europese 
Culturele Hoofdstad als PDF: 

Link: https://www.drentsparlement.nl/
actueel/

DE DRENTSE 
DEMOCRAAT 

 Nieuwsbrief D66-fractie Provinciale Staten van Drenthe
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Krimp

Het idee dat krimp ontkend kan worden ligt inmiddels achter ons; het is een feit. Hoe 
kunnen we daar mee omgaan? In de laatste commissievergadering van OGB is hierover 
uitgebreid gesproken. D66 vindt burgerinitiatieven hier van groot belang. Er zijn 
diverse kansrijke initiatieven bekend en we vinden dat deze gedeeld moeten worden. 
Hierdoor wordt van onderaf gewerkt aan het lee aar houden van kleine dorpen en 

wegtrekkende jongeren  èn dalende 
inwoneraantallen onder druk komen te staan. Krimp volgt ook uit verstedelijking: 
mensen willen meer en meer in steden wonen.

 
gemeenten en de woningcorperaties in Oost
Drenthe en het Rijk. D66 vindt het van 
belang dat ook andere gemeenten met 
name Westerveld  hier hun voordeel mee 
moeten kunnen doen. In bijna alle Drentse 
gemeenten speelt de Krimp problematiek.

Het is belangrijk dat er een visie over Krimp 
wordt geformuleerd. Alleen zo kan je als 
politiek achteraf evalueren en het beleid 
controleren.

Kleine scholen en krimp in Drenthe

Onlangs debatteerden de Drentse Staten over kleine scholen. Onze opvatting is helder: 

kind? In het onderwijs maakten we de afgelopen decennia steeds een ontwikkeling van 
groei door. Dat was voor scholen eenvoudiger dan de ontwikkeling waar we nu voor 

enorme opgave voor scholen. Wat betreft onze fractie is kwaliteit het leidende 
principe. 

De fractie vindt dat schoolbesturen en gemeenten prima zelf in staat zijn om tot een 
ophe ngsnorm te komen. Krimp wordt vaak gezien als een probleem, maar het biedt 
ook kansen. In veel krimpgebieden wordt nu al gezocht naar creatieve oplossingen om 
bijvoorbeeld meer samen te werken met andere scholen, met de kinderopvang of met 
andere instanties, om maatwerk te bieden in kleine klassen met digitaal onderwijs.

Gepeperd debat

Net als aan het begin van 2015 stond het onderwerp gescheperde schaapskuddes garant 
voor stevige discussies in december. Alle Statenfracties waren van mening dat de 
kuddes van groot belang zijn voor Drenthe. Toch stonden coalitie en oppositie 
tegenover elkaar, zoals dat in de afgelopen jaren bij veel onderwerpen het geval was. De 
procedure om tot de nieuwe regeling te komen is niet gelukkig verlopen. Na veel 
discussie is een amendement van de gezamenlijke oppositie ingetrokken; dit kwam 

 
zal laten vallen.

De 10 gescheperde schaapskuddes van Drenthe zijn 
sinds oktober 2015 UNESCO immaterieel 
werelderfgoed.

Dryport Coevorden Emmen

kon zich vinden in deze motie. Het railgoederenvervoer heeft de afgelopen jaren 

en stijging van de gebruiksvergoeding die spoorvervoerders moeten betalen voor het 
gebruik van het spoor . Dit ondermijnt de concurrentiepositie van het binnenlands 
spoorgoederenvervoer ten opzichte van vervoer via de weg of water. Die kennen de 
gebruiksvergoeding niet en de binnenvaart vaart op rode diesel. Er is geen gelijk 
speelveld. De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer is van economisch belang 
voor de regio Zuid
beleid noodzakelijk is ter behoud en versterking van de werkgelegenheid in die regio.
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Colofon

Marianne van der Tol 
Fractievoorzitter 
Lid Presidium 
Lid Statencie Omgevingsbeleid 
m.vandertol@drentsparlement.nl 

Riek Siertsema  
Statenlid 

& Economie 
Lid werkgroep DrEun 
r.siertsema@drentsparlement.nl 

Jordy Tuin 
Statenlid 
Lid Omgevingsbeleid 
Productie nieuwsbrief 
j.tuin@drentsparlement.nl 

Jurr van Dalen 
Statenlid 

en Economie 
Lid werkgroep Programmabegroting  
Voorzitter Statenwerkgroep Breedband 
j.vandalen@drentsparlement.nl 

Pien Slagmolen 
Lid Statencie Omgevingsbeleid 
j.slagmolen@drentsparlement.nl 

Niels Strolenberg 

en Economie 
Lid Commissie van Onderzoek 
n.strolenberg@drentsparlement.nl 

Carin Valk 
Fractiemedewerker 

Hannah Ietswaart 
Fractieondersteuning 

Mail de fractie: 
fractied66drenthe@gmail.com  

Drentse D66 Duurzaamheidsdag 
Op 19 maart a.s. Staat de Drentse D66 
Duurzaamheidsdag op de agenda. 
Centraal thema is duurzame mobiliteit. 

Aanmelden kan nog bij regiovoorzitter 
Henk Pragt (info@pragt.nl) of Jurr van 
Dalen (J.vandalen@drentsparlement.nl ). 


