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WMD: Geld in het water?  
Onze fractie heeft al voor de zomer aanvullende schriftelijke vragen 
ingediend over de gang van zaken rond de WMD: Problemen bij 
waterprojecten in Oost-Indonesië heeft geleid tot grote vraagtekens. Na de 
commissievergadering van 22 juni heeft 
onze fractie opheldering gevraagd via 
schriftelijke vragen over het 
verantwoordingsproces bij de 
Waterleidingmaatschappij Drenthe 
(WMD) en de bij het project betrokken 
Stichting Waterprojecten Oost-
Indonesië. De WMD is voor 50% van de 
Provincie Drenthe, Drentse gemeentes 
voor de andere 50%.  

De beantwoording heeft behoorlijk op zich laten wachten welke inmiddels 
op de site van drentsparlement.nl te lezen valt. In Provinciale Staten komt 
het onderwerp binnenkort weer aan de orde!  

Drenthe bijenvriendelijker!  
In juni is de motie van D66 aangenomen 
om bermen langs provinciale vaarwegen 
bijenvriendelijker te maken unaniem 
aangenomen. Een mooi resultaat! 
Tot voor kort was het bijenvriendelijke 
bermbeheer van de provincie er slechts 
op gericht om minder frequent te 
maaien. Voortaan zal er bovendien 
ingezet gaan worden op het actief 

inzaaien van bijenvriendelijk bloemzaad langs de Drentse wateren.  
Jordy: “Het is een goede zaak dat de hele Provinciale 
Staten onze motie heeft gesteund. Het wel en wee 
van de bij, die verantwoordelijk is voor de bestuiving 
van o.a. landbouwgewassen, gaat ons allen immers 
aan! Kort na het zomerreces ben ik op bezoek 
geweest bij de voorzitter van de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging (afdeling Drenthe). Hij gaf 
aan dat er nog een wereld te winnen is zoals het 
verbeteren van imkeropleidingen. Als Statenfractie 
zullen we ons het komende politieke jaar over de 
vraag buigen hoe we aan onze motie wellicht een 
passend vervolg kunnen geven.”  

Vertrek Pien Slagmolen als commissielid 
Afgelopen maand heeft Pien Slagmolen om voor haar 
belangrijke redenen het besluit genomen om haar 
werkzaamheden als commissielid Omgevingsbeleid neer te 
leggen. Wel zijn we erg blij dat ze met haar enorme kennis 
op het gebied van landbouw, natuur en ruimtelijke 
ordening de fractie van input zal blijven voorzien!  

50 jaar D66! 
Zoals zeer vele Democraten niet is 
ontgaan, bestaat onze partij in 2016 50 
jaar. Om dat niet onopgemerkt voorbij te 
laten gaan, staat er op 29 en 30 oktober 
a.s een landelijk congres op het 
programma in het teken van een halve 
eeuw D66. Bovendien zijn er in mei tal 
van fietsestafettes gehouden in heel 
Nederland, zo ook in Drenthe.  

 

Met een rondtrekkende karavaan, 
bestaande uit raads-, bestuurs-, Staten- 
en andere actieve D66-leden werden er 
veel plaatsen aangedaan in onze mooie 
provincie. In bijna iedere gemeente 
werden personen en organisaties in het 
zonnetje gezet vanwege hun waardevolle 
bijdrage aan onze partij en samenleving.  

 

Zo werd in Emmen uitgebreid stilgestaan 
bij het moment van ontstaan van D66 
door mede-oprichter Reinier Heijting, 
deed lid van het eerste uur Adriaan Meij 
uit Meppel zijn actuele politieke visie uit 
de doeken, sprak D66 in Hoogeveen 
haar waardering uit voor de Stichting 
Onderwijs Gambia en werden 
vrijwilligers van de AZC’s in Assen en 
Westerveld geroemd om hun 
waardevolle inzet!  
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Drenthe regenboogprovincie 
Met het hijsen van de vlag op het plein 
voor het provinciehuis in Assen op 6 juli 
2016 is het officieel: Drenthe is de eerste 
Regenboogprovincie van Nederland. 
Provinciale Staten wil hiermee een helder 
signaal afgeven dat zij zich sterk maakt 
voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale 
acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders (LHBT). 

We zijn in het voorjaar 2016 gestart met een kleine werkgroep van PvdA 
(Du Long), SP (Smits), GroenLinks (Nijmeijer) en D66 (Strolenberg). Deze 
groep sprak met diverse belangengroepen als het COC en organisaties als 
het meldpunt discriminatie en CMO-STAMM. Het is prachtig dat we tot 
een motie zijn gekomen die getekend werd door 8 fracties en gesteund door 
alle fracties. Vrijheid zit bij D66 in het DNA. Iedereen moet vrij zijn om 
zichtbaar zichzelf te kunnen zijn, ongeacht geaardheid. 

Een sterk cultureel klimaat in Drenthe! 
Zaterdag 24 september j.l. mocht ik (Riek) naar de opening van de nieuwe 
tentoonstelling in het Drents Museum met de titel: Peredvizhniki, Russisch 
realisme rond Repin 1870 -1900. Ik verheugde me er enorm op, want ons 

eigen Drents museum is er weer in 
geslaagd een aantal topstukken naar 
Assen te halen. Geweldig! Goed voor 
het culturele leven in Drenthe, goed 
voor de landelijke (en internationale!) 
aandacht die we er mee trekken. 
Cultuur op dit niveau kan niet zonder 

de hulp van de overheid. Dat geldt ook voor een heleboel andere 
kleinschaligere en incidentele projecten. De fractie van D66 zal daarom 
tijdens de behandeling van de Cultuurnota pleiten voor een verruiming van 
dat budget. Want een dynamische samenleving en een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat vragen om een gedifferentieerd en rijk cultureel leven. 

Drenthe actief tegen armoede 
D66 was mede-initiatiefnemer tot de motie "Drenthe actief tegen 
armoede", die unaniem is aangenomen in het Drents parlement. Onze 
fractie heeft aangegeven extra zorg te hebben over ca 11.200 Drentse 
kinderen, die opgroeien in armoede, niet meedoen en grotere kans hebben 
op ongelijkheid, die op latere leeftijd doorwerkt. 
Of de provincie een rol kan vervullen als het 
gaat over de preventie van armoede, specifiek als 
het gaat over kinderen, zal aan de orde komen in 
een werkconferentie later in 2016. Deze 
werkconferentie zal inzicht moeten geven in de 
mogelijkheden om gemeentes in hun beleid te 
steunen. 

Visie op Sociaal domein en krimp vastgesteld 
Onze fractie is tevreden dat er een visie op krimp en sociaal domein is 
geformeerd. Het zal in Drenthe en ook elders steeds meer gaan over de 
rollen van markt, overheid en mensen onderling als het gaat over 
vraagstukken in de samenleving. In het stuk lezen we vijf prioriteiten en 
vraagstukken: bereikbare voorzieningen, onderwijskwaliteit en toegang 
arbeidsmarkt, kwaliteit leefgebieden, zorg en niet in de laatste plaats sport 
en bewegen. 

De rol van de provincie is beperkt. Hoewel we als fractie bestuurlijke drukte 
zoveel als mogelijk willen voorkomen, zien we een rol voor de provincie voor 
sommige opgaven in het sociale domein en is de provincie de aanjager, 
verbinder en mede-mogelijk-maker. Dit in samenwerking met gemeenten, 
instellingen en de provincie. Dan hoeft krimp geen kramp te zijn! 

50 jaar D66! 
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#4D66 11 februari 2017                        
De Drentse Duurzaamheidsdag D66 
(#4D66) dit voorjaar smaakte volgens de 
deelnemers en hen, die dit moesten 
missen, naar meer! Daarom is de datum 
voor de tweede editie alvast vastgelegd. 
Behalve de drie dames en drie heren van 
de editie 2016 kunnen we nog wat steun 
voor de organisatie gebruiken. Aanmelden 
graag bij Juliëtte Bos (bestuurslid TA 
Duurzaam) en Jurr van Dalen (Statenlid)  
via 4D66@duurzaam.org                                 


