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Statenfractie van 

D66 in het Drents Parlement  www.drenthe.d66.nl  

Algemene Beschouwingen: 

Nieuwjaarsreceptie           

De Statenfractie en het regiobestuur hebben 

een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd in 

Boerderij Kamps te Rolde. Tweede Kamerlid 

Vera Bergkamp bevraagt lokale lijsttrekkers 

over hun speerpunten voor de komende 

verkiezingen. Daarnaast zijn onder andere Isa 

Zwart (Drents singer-songwriter), Joop Dijkema 

(stadsmuzikant uit Rolde) en Sacha Landkroon 

(dichter) aanwezig. 

Gemeenteraadsverkiezingen? De straat op! 

Nog een kleine twee maanden en dan hopen 

we onze twaalf Drents gemeenten weer zo D66-

groen als mogelijk te kleuren! Al veel afdelingen 

zijn op dit moment druk bezig om klinkende 

verkiezingsresultaten neer te kunnen zetten op 

21 maart. Net als tijdens vorige verkiezingen 

willen wij ook nu daar graag onze bijdrage aan 

leveren. De campagnedag in Meppel van 30 

december j.l. smaakte in ieder geval naar meer. 

Jullie weten ons vast wel weer te vinden!  
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Pesticidengebruik in de landbouw  

Afgelopen najaar ontving de Statenfractie signalen van 

D66 Westerveld over het gebruik van pesticiden in de 

lelieteelt en overige agrarische bedrijfstakken. Dit 

heeft schadelijke effecten tot gevolg voor de 

waterkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid van onze 

inwoners. Daarom werkt de D66-fractie momenteel 

samen met de fracties van de PvdA en GroenLinks 

aan schriftelijke vragen aan het college over dit 

onderwerp. Ook laten de drie partijen door de 

onderzoeksafdeling van de griffie uitzoeken welke 

beleidsinstrumenten de provincie heeft om op dit 

dossier invloed uit te kunnen oefenen. Wordt dus 

vervolgd!  

Revisie Omgevingsvisie  

De revisie van de Omgevingsvisie Drenthe is een 

grote opgave voor onze provincie. Het is het startschot 

voor een proces naar een energieneutraal Drenthe in 

2050 en naar een forse extra impuls aan de duurzame 

energievoorziening in 2030. Voor D66 is het zaak dit 

proces kritisch te volgen. Het betrekken van inwoners 

bij dit proces is cruciaal. 

Meer kansen voor duurzame en innovatieve 

aanvragen bij nieuwe landbouwsubsidie  

Gedeputeerde Jumelet heeft D66 en GroenLinks 

toegezegd bij het volgende openstellingsbesluit dit 

nadrukkelijk mee te nemen voor de toekenning van 

landbouwsubsidies. De lopende regeling is overtekend 

en volledig besteed aan landbouwmachines. Dat zien 

de twee fracties graag anders.  

Europark 

In het kader van grensoverschrijdend ondernemen, 

werken en leren wordt samen met de fractie van 

Coevorden opgetrokken om het Europark 

(Emlichheim/Coevorden) als innovatieve grensregio te 

versterken. 
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Evenementen 

 

Nieuwjaarsreceptie 

27 januari, Boerderij Kamps, Rolde 

Fractievergadering 

31 januari, Provinciehuis 

4D66 Duurzaamheidsdag 

3 februari, Green Planet, Pesse 

Provinciale Statenvergadering 

7 februari, Provinciehuis 
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4D66: Duurzaamheidsdag Drenthe  

Op de Drentse Duurzaamheidsdag bespreken we hoe we 

meer huizen energieneutraal kunnen maken. Hoe kunnen we 

zorgen dat onze huizen minder of zelfs geen gas gaan 

gebruiken? We gaan in gesprek met onder meer professor dr. 

Frans Stokman van de University of Groningen en D66-

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs. De bijeenkomst vindt 

plaats op zaterdag 3 februari in Green Planet te Pesse van 

11.00 tot 15.00. Geïnteresseerd? Kom ook: u kunt zich 

aanmelden via 4D66Drenthe@gmail.com. Kosten €6,66 

(NL67RABO0113572948 t.n.v. D66Drenthe). 

Werkbezoek Toolbox Emmen  

Op 11 december bezochten de fracties van D66 Drenthe en 

D66 Emmen Toolbox Emmen. In het oude dierenpark in 

Emmen worden mensen begeleid van de bijstand naar werk 

en worden allerlei innovaties gefaciliteerd. Toolbox stelt allerlei 

faciliteiten en begeleiding beschikbaar aan mensen, van 

houtbewerking tot ICT en een indoor dronebaan.  

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) 

Met onder meer de kunstbiënnale Into Nature (juli-

september) en muziektheater Welstaat (september) wordt dit 

jaar vanuit Drenthe invulling gegeven aan de motie van D66 

om actief aan te sluiten bij LF2018. 

Sollicitaties nieuwe fractiemedewerker  

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe fractiemedewerker 

voor onze fractie is in volle gang. Veel enthousiaste 

kandidaten hebben zich aangemeld. Een aantal kandidaten is 

al langsgekomen voor een gesprek. Volgende week neemt de 

fractie een besluit. 

Volg de fractie 
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