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Algemene 

Beschouwingen: 

Jetta Klijnsma nieuwe Commissaris 

van de Koning in Drenthe Na een 

zorgvuldige procedure met eerst de 

enquête “Mijn Drentse Commissaris” 

die door meer dan 2100 Drenten werd 

ingevuld en daarna een selectie door 

de vertrouwenscommissie met alle 

fractievoorzitters en adviseurs heeft 

Drenthe een nieuwe CdK. D66 kijkt uit 

naar de samenwerking met Klijnsma en 

is tevreden over de zorgvuldige 

selectieprocedure. 

Komst klimaatinstituut naar Noorden 

Het Global Centre of Excellence on 

Climate Adaptation zal (deels) in 

Groningen gevestigd worden. 

Lijsttrekker Alexander Pechtold pleitte 

voor de komst van het klimaatinstituut 

naar het Noorden tijdens het Noordelijk 

Lijsttrekkersdebat in februari. Een 

prachtige groene impuls voor het 

Noorden!  

Uit de Staten:                                                                      

Schriftelijke vragen en bijeenkomst over aanvliegroutes 

Lelystad De aanvliegroutes naar vliegveld Lelystad worden 

uitgebreid en volgens D66 heeft een herindeling van het 

Nederlandse luchtruim belangrijke gevolgen voor Drenthe  

en haar inwoners. Daar moet meer aandacht voor komen en 

de fractie stelde schriftelijke vragen over het dossier. D66 

Drenthe organiseert op 23 oktober aanstaande een avond 

samen met andere D66-fracties in gemeenten en provincies 

die ook te maken hebben met de gevolgen van het besluit 

om daar samen een signaal over af te geven (zie ook de 

agenda). U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door 

een email te sturen naar e.naber@drentsparlement.nl. 

 

 

 

Motie bewegwijzering aangenomen Een motie ingediend 

door D66 is op 12 juli door de Staten aangenomen. Henk 

Pragt diende de motie in en vond steun van CDA, VVD, 

ChristenUnie en Sterk Lokaal. De ondertekenaars roepen 

het college in de motie op om de bewegwijzering langs 

provinciale wegen meer in het oog springend te maken 

rondom toeristische en culturele plaatsen in Drenthe. 
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Colofon 
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Evenementen 

 

Overleg zienswijze luchtruim 

23 oktober, Green Planet, Pesse 

 

Commissie FCBE 

8 november, Provinciehuis 

 

Provinciale Statenvergadering 

15 november, Provinciehuis 

 

Landelijk Congres 

18 november, WTC Expo, Heliconweg 

52, Leeuwarden 

 

Commissie OGB 

22 november, Provinciehuis 

 

Uit de fractie:                                                                      

Vertrek Jasper van den Hof                           

Fractiemedewerker Jasper van                                                                

den Hof vertrekt bij de fractie. Hij heeft                                                       

een baan gevonden bij Ajilon Young Professionals. Jasper blijft 

wel graag bij de fractie betrokken. We wensen Jasper veel succes 

bij zijn nieuwe baan en bedanken hem voor zijn inzet voor de 

fractie. 

Verbreding N34? Tijdens de vergadering van de Commissie OGB 

kwam een stuk aan de orde over de verbetering van de verbinding 

Assen-Groningen. De focus lag daarbij op de gedeeltelijke 

verbreding van de N34. Hoewel D66 niet negatief staat ten opzichte 

van dit plan, riep Jordy Tuin wel op om verder te kijken dan alleen 

een verbreding van die weg, zeker met het oog op de verplaatsing 

van de drukte naar de A28 als het verkeer de provincie uit is. 

Raads- en Statenleden aanwezig bij bijeenkomst breedband D66 

Drenthe heeft op 10 juli een bijeenkomst georganiseerd over 

breedband. Karma Sierts, directeur van stichting VerbindDrenthe, 

was de spreker van de avond. De ontwikkeling van snel internet in 

Drenthe is een belangrijk                                                                                 

issue voor D66.  

 

 

Volg de fractie 

 facebook.com/D66Drenthe 

 twitter.com/D66Drenthe 

 @MariannevdT @JordyTuin 
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