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Nieuw Statenlid Henk Pragt stelt zich voor                                                     
Samen met mijn partner woon ik in het mooie Odoorn. Ik ben geboren in Norg en 
opgegroeid in Emmer-Compascuum. Ik ben een geboren en getogen Drent en daar 
ben ik trots op. Wanneer ik terugkom van een reis voelt het passeren van de 
provinciegrens van Drenthe altijd als thuiskomen.  

Persoonlijk vind ik dat wij in de mooiste provincie van 
Nederland wonen en Nederland één van de beste landen in de 
wereld is. Maar ik besef ook dat dit niet vanzelfsprekend is en 
wij er met elkaar voor dienen te zorgen dat Drenthe de 
mooiste provincie blijft. Daarom is het belangrijk dat iedereen 
meetelt en mee kan doen, er werk is voor iedereen en wij 
duurzaam omgaan met onze omgeving. Daarom wil ik als 
Statenlid graag samen met de leden van D66 Drenthe, de 
gemeenteraadsleden van D66 in Drenthe en onze wethouders 

mij inzetten voor Drenthe om er voor te zorgen dat Drenthe een (D66)groene 
provincie wordt. Als er vragen of ideeën zijn, ben ik altijd bereid om daarover mee te 
denken, mijn mailadres is d66@pragt.nl en telefoonnummer 06-28463400 

Statenfractie versterkt met Jasper en Elmar 
Jasper van den Hof 
Ik ben Jasper, 26 jaren oud, getogen in Vries en wonend in Groningen. Sinds 
december ondersteun ik het D66 team als inhoudelijk fractiemedewerker. Daarvoor 
verdiep ik me in allerhande dossiers en gebieden om zo de fractie goed te kunnen 
informeren. Mijn studie geschiedenis komt daarbij goed van pas. 
 
Voorheen vervulde ik op lokaal en landelijk niveau 
bestuursfuncties bij de Jonge Democraten, de goedlopende 
jeugdtak gelieerd aan D66, als voorzitter en bestuurslid 
scholing. Naast het werk voor de fractie zet ik me als 
vrijwilliger nog altijd in voor de JD en D66 en ben ik 
voorzitter van de koepelorganisatie voor de politieke 
jongerenorganisaties van de provincie Groningen, het 
GPJK. Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties kunt u 
mij bereiken via j.vandenhof@drentsparlement.nl.  
 
Elmar Naber 
Mijn naam is Elmar Naber, ik ben 21 jaar, kom uit Gieten en ben sinds kort 
fractiemedewerker van de Provinciale Statenfractie. Ik heb Europese Politiek en 

Frans gestudeerd in Groningen en Brussel. Naast mijn 
interesse voor de politiek ben ik voetballiefhebber en voetbal 
ik zelf bij VV Gieten. Ik ben nu ongeveer twee jaar lid van 
D66. De belangrijkste reden voor mijn lidmaatschap is het 
feit dat D66 zich als enige Nederlandse partij durft in te 
zetten voor een verenigd Europa. Dat getuigt van durf, 
toekomstvisie en van vasthouden aan idealen, ook in tijden 
waarin die idealen in de verdrukking zijn komen te staan. 
Naast mijn activiteiten bij het Drents Parlement ben ik ook 
actief voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 

van maart. Ik kijk reikhalzend uit naar mijn werkzaamheden voor de PS-fractie en 
voor de campagne. 
 

Nominatie Jordy Tuin voor Drents Politiek Talent 2016 
Eind vorig jaar werd Jordy Tuin genomineerd voor de titel 
“Drents Politiek Talent van het Jaar 2016”. Volgens mensen 
die hem voordroegen toont Jordy lef, zoekt hij het debat op 
en communiceert helder over waar hij als Statenlid wekelijks 
mee bezig is. Hoewel zijn “opponent” wethouder Henk 
Kosters uit Noordenveld er met de prijs vandoor ging, kijkt 
hij met veel plezier terug op de tijd waarin ook veel media 
hem benaderden om te vertellen waarom hij politiek actief 
is. Jordy: “Naast dat ik het een leuke erkenning vond voor 
het politieke werk dat ik als volksvertegenwoordiger in deze 
mooie provincie mag leveren, was het tegelijkertijd een 
mooie kans om via diverse kanalen mijn idealen en die van 
D66 over het voetlicht te brengen.”  

FOC, ja of nee? 
Het afgelopen jaar was het FOC (Factory 
Outlet Center)  een belangrijk en beladen 
onderwerp op de Drentse politieke 
agenda. Assen heeft aangegeven een FOC 
te willen vestigen bij het TT-terrein en 
daarvoor was nodig om de Drentse 
Omgevingsvisie aan te passen. In de 
Omgevingsvisie zijn 
zogeheten 'weidewinkels' uitgesloten. 
Het leverde stevige discussies op tussen 
voor- en tegenstanders.  
 
In juni 2016 leek het pleit beslecht, 
omdat tijdens een commissievergadering 
bleek dat er meer voor- dan 
tegenstanders waren; de coalitiepartijen 
VVD en PvdA zouden voor stemmen, 
CDA en CU (ook coalitie) waren tegen. 
Twee weken later echter, draaide de 
VVD en daardoor leek er een 
meerderheid tégen het aanpassen van de 
Omgevingsvisie.

 
Op 14 december zou in PS besloten 
worden. Tot stemming is het echter niet 
gekomen, want de gemeente Assen 
besloot het huidige voorstel in te 
trekken. De gemeente Assen heeft 
aangegeven met een nieuw voorstel te 
komen.  
 
De D66 fractie was voornemens het 
voorstel te gaan steunen, mits er aan 
twee duidelijke voorwaarden zou worden 
voldaan. Het was voor de fractie van 
belang dat extra uitstoot van CO2 en 
fijnstof gecompenseerd werd, 
bijvoorbeeld door het bijplanten van 
groen of investeringen in OV-
verbindingen. Daarnaast was een 
voorwaarde van D66, dat de 
initiatiefnemers minimaal 10% van het 
nieuw te bouwen winkelvloeroppervlak 
in het FOC in Assen en Drenthe uit de 
markt zouden moeten. 
Het is nu wachten op een nieuwe vraag 
van de gemeente Assen.
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Pilot waterkrachtenergie in Drenthe een feit                                            
Onlangs is de zogeheten flowconverter te water gelaten bij de 
Ossesluis in de Hoogeveense Vaart. Hiermee is de pilot 
gelanceerd om te kijken in hoeverre het opwekken van 
duurzame energie middels stromend water in Drenthe mogelijk 
is. Jordy Tuin: “De afgelopen twee jaar heeft D66 telkens 
aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van 
waterkrachtenergie in onze provincie. Het is goed om te zien 
dat de gedeputeerde die handschoen heeft opgepakt en tot actie 
is overgegaan!”  

Vrouwen in de politiek                                                                                          
In 2017 is het 100 jaar geleden, dat vrouwen in Nederland passief kiesrecht kregen; dit 
wordt uitgebreid in 1919 tot actief kiesrecht, ofwel het stemrecht. In 2017, 2018 en 2019 
vinden respectievelijk landelijke, gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen 
plaats. Reden voor het Drents Parlement (D66 was mede-initiatiefnemer) om actief 
aandacht te besteden aan het thema 'viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de 
Drentse politiek'. Tegelijkertijd vormt dit een mooie aanleiding om in te zetten op een 
meer representatieve afspiegeling van de bevolking in de politiek. Een kleine werkgroep 
is hiermee aan de slag; Jurr van Dalen is namens de fractie lid.  

Doelstellingen van de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn: vieren van het 
vrouwenkiesrecht, vrouwen enthousiasmeren voor een rol als politica, drempels slechten 
voor vrouwen in de Drentse politiek, versterken van de democratie door meer 
representativiteit in de verhouding vrouw/man. 
 

Vliegveld Eelde                                                                                                                     
De colleges van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeentes Groningen, 
Assen en Tynaarlo willen als gezamenlijke aandeelhouders investeren in de luchthaven; 
een meerderheid was al gevormd. Zwaar geschut is in stelling gebracht door de 
aandeelhouders en de luchthaven met uitgebreide externe rapportages, consultaties en 
bijeenkomsten.  
 
De vijf betrokken D66-fracties hebben onderling afgestemd; een gezamenlijk 
opiniërend artikel verscheen in het Dagblad van het Noorden. Verder trokken de 

fracties uiteindelijk hun eigen plan. De Statenfractie 
heeft een openbare bijeenkomst gehouden in 
Paterswolde voor input en discussie. Met de Tweede 
Kamerfractie is overlegd; Salima Belhaj heeft 
voorgesteld te bezien of Eelde een bepaalde periode 
beter te benutten is zolang de realisering van vliegveld 
Lelystad vertraagd is. Onze fractie blijft kritisch; zo is 
o.m. het belang van het compenseren van milieu- en 
verkeersoverlast en het betrekken van private 

investeerders bij de luchthaven wezenlijk.Tijdens het debat werd duidelijk dat de 
voorwaarden, die D66 stelde, grotendeels overeenkwamen met de beleidslijn van het 
college. Uiteindelijk kon de fractie daarom akkoord gaan. Bij o.m. de voorjaarsnota 
komt het onderwerp weer aan de orde. De fractie blijft de ontwikkelingen op dit dossier 
nauwgezet en kritisch volgen. 
 
Oplossing onveilige verkeerssituatie Lheebroek in zicht                         
Afgelopen najaar stelde de Statenfractie van D66 
schriftelijke vragen over de onveilige verkeerssituatie bij 
Lheebroek. Reden  was de jarenlange impasse tussen de 
gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe als het ging 
om het realiseren van een duurzame oplossing hiervoor. 
Reeds lange tijd gelden er op het traject De Mussels 
verschillende snelheidslimieten en houden 
automobilisten zich daar niet aan. Kortom, levensgevaarlijk voor o.a. schoolgaande 
kinderen!  

De gedeputeerde had D66 vervolgens laten weten bereid te zijn te bemiddelen en zich 
in te spannen voor het vergroten van de veiligheid. Resultaat is dat binnenkort de schop 
de grond in gaat om een fietspad aan te leggen met een bijdrage van de provincie.  

Wind 
Eind december is in de Tweede Kamer de motie Smaling/Vos aangenomen. In de motie 
wordt aan minister Kamp gevraagd, wat betreft de plaatsing van windturbines in de 
Veenkoloniën, een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar 
alternatieven te starten.  
 
Met uitzondering van de PVV, hebben alle fracties in de Tweede Kamer de motie 
gesteund. De Drentse D66-fractie heeft op 21 december naar aanleiding van de motie 
Smaling/Vos, vragen gesteld het college van GS.  
 
Gedeputeerde Stelpstra, die het winddossier in portefeuille heeft, geeft aan eerst het 
antwoord van minister Kamp af te willen wachten en dan pas te komen met een 
reactie. Het antwoord op onze vragen laat dus nog even op zich wachten. 
 
Kijk voor de schriftelijke vragen aan GS op onze website! 

Colofon 
Marianne van der Tol                               
Fractievoorzitter                                         
Lid Presidium                                              
Lid Statencie Omgevingsbeleid                   
Lid Statencie Financiën, Cultuur, Bestuur 
en Economie                                                    
Lid Programmaraad Rekenkamer               
M.vanderTol@drentsparlement.nl                                                                                               

Jordy Tuin                                                       
Statenlid                                  
Fractiesecretaris                                                                                                                 
Lid Statencie Omgevingsbeleid                                                                
Lid Commissie van Onderzoek        
Meelezer Interprovinciaal Overleg 
Productie nieuwsbrief        
J.Tuin@drentsparlement.nl                      

Jurr van Dalen                                          
Statenlid                                                   
Vice-fractievoorzitter                                                    
Lid Statencie Financiën, Cultuur, Bestuur 
en Economie                                                 
Lid Werkgroep DrEun                    
Voorzitter Werkgroep Breedband           
J.vanDalen@drentsparlement.nl               

Henk Pragt                                            
Statenlid                                
Fractiepenningmeester                                                    
Lid Statencie Financiën, Cultuur, Bestuur 
en Economie                                                
Lid Werkgroep Programmabegroting         
Lid Accountantscommissie                                                         
H.Pragt@drentsparlement.nl          

Carin Valk                                                                       
Fractiemedewerker 
C.Valk@drentsparlement.nl 

Jasper van den Hof                                                
Fractiemedewerker 
J.vandenHof@drentsparlement.nl       

Elmar Naber                                         
Fractiemedewerker 
E.Naber@drentsparlement.nl                                                                            

 

#4D66 11 februari 2017                                
De tweede Drentse Duurzaamheids Dag 
D66 (#4D66) staat op stapel op 11 
februari a.s. Dit jaar is het thema landbouw. 
Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya is te 
gast. Op de website is meer te vinden over 
het programma, de locatie, kosten en de 
wijze van aanmelden. 


