Verslag ledenbijeenkomst D66 Drenthe 30 maart 2019,
Wapen van Drenthe te Roden.
Aanwezig: ca 20 leden
Berichten van verhindering:
Jan Top, Jurr van Dalen, Marianne van der Tol, John Mulder, Peter Staats, David van der
Meer, Lian van Aart, Niels Strolenberg, Arjen Bosch, Meindert Doornbos, Carmen Hoogeveen,
Romy Dekker, Bob Bergsma.
Opening:
Voorzitter Mark Sluiter opent op 10.00 uur de vergadering. Deze bijeenkomst is bedoeld om
na te praten over de verkiezingen voor Provinciale Staten die op 20 maart zijn gehouden en
D66 twee zetels hebben opgeleverd, een verlies van twee. Dit is in lijn met het landelijke
beeld. Het politieke landschap is opgeschud met de winst van nieuwkomer FvD en volgens
de voorzitter is het meer dan ooit noodzakelijk om het D66 geluid te laten horen.
John Mulder heeft twee moties ingediend, een over het correctief referendum en de ander
over een ledenraadpleging bij deelname aan een college. Deze worden niet behandeld
omdat deze bijeenkomst geen formele ARV is.
Verkiezingen
Volgens lijsttrekker Anry Kleine Deters viel de verdeling van de restzetels niet goed uit voor
D66 en is er een goede basis voor de komend vier jaar. Adinda Bornkamp heeft voldoende
voorkersstemmen gehaald voor een zetel in PS. Zij heeft echter besloten om in de raad van
Assen te blijven en dat is niet te combineren met het lidmaatschap van de Staten. De fractie
in Assen heeft het laatste jaar veel wisselingen ondergaan, waardoor Adinda als nummer vijf
van de lijst onverwacht in de raad is gekomen. Stabiliteit is nu belangrijk voor de fractie van
D66 Assen. Henk Pragt neemt nu als nummer twee haar zetel in de Staten in.
De tien bovenste kandidaten zijn een goed team geworden en zal in de komende jaren de
uitgebreide fractie vormen. Er zijn veel voorkeurstemmen uitgebracht en is het goed
geweest dat we een lijst van vijftig kandidaten hadden.
Volgens campagneleider Henk Pragt is er een fantastische campagne gevoerd met in
sommige gemeenten veel steun van afdelingen.
Afscheid oude fractie
Voorzitter Mark Sluiter roept de nieuwe fractie op om veel gebruik te maken van de kennis
van de oude fractie, waarvan drie van de vier leden afscheid hebben genomen. Alleen Jordy
Tuin is vandaag aanwezig en het bestuur neemt afscheid van hem met de volgende
woorden:
‘Al voor je aantreden als lid van de fractie van D66 Drenthe was je actief in de Drentse
politiek. Je begon als fractiemedewerker, en al snel werden er vragen aan het college gesteld
over de alarmerende toestand van de bijenpopulatie. Uiteindelijk kreeg je hiervoor in een
motie unanieme steun voor in Provinciale Staten.

Het leverde je een nominatie op voor Drents Politiek Talent van het jaar. ‘Zoekt het debat
niet alleen in provinciehuis maar ook op straat, luistert naar burgers, is authentiek, goed
bezig op sociale media, laat goed zien waar hij als politicus mee bezig is, communicatief zeer
vaardig, frisse wind’, zo werd je omschreven in die tijd.
D66 is een partij waar veel meningen mogelijk zijn, en dat bleek zeker toen je een kritisch
artikel publiceerde over het raadplegend referendum. Velen in D66 schrokken zich een
hoedje, maar een jaar geleden werd het raadplegend referendum afgeschaft.
Verkeer en vervoer zat in je portefeuille, waarbij de langdurige discussie over een transferium
bij De Punt een vast onderdeel was. Ook pleitte je voor een veilige oversteek in de N375 bij
Ruinen.
Je was het jongste Statenlid en studeerde daarbij. Nu je bent afgestudeerd is het nog
onbekend wat je gaat doen en het is daarom goed te begrijpen dat je je niet wilt binden aan
de provinciale politiek. D66 hoopt echter je in de komende jaren nog te profiteren van je
ervaring in de Drentse politiek.’
Over fractievoorzitter Marianne van der Tol:
‘Ruim acht jaar lang ben je het boegbeeld geweest van D66 Drenthe. Eerst in de campagne
van 2011, die met twee zetels de terugkeer van D66 in Provinciale Staten van Drenthe
betekende.
Een belangrijk punt in de beginperiode was de provinciale rol bij het Atalanta project in
Emmen, waar Wildlands een onderdeel van was. De fractie was hier erg kritisch over, omdat
het financieel op drijfzand was gebaseerd. Iets dat de laatste tijd weer actueel is. Ook de
bezuinigingsplannen van het kabinet op de natuur vroegen veel aandacht.
In 2015 was je weer lijsttrekker en kreeg D66 maar liefst vier zetels. Dat goede resultaat zal
mede gebaseerd zijn op de discussie over de plaatsing van windmolens, waarbij jij de lijn had
uitgezet dat er voldoende draagvlak moet zijn in de provincie voor het plaatsen. Ook dit is
nog steeds een actuele discussie.
Wat in beide perioden speelde waren de Affaires: Eurochamp, Marple, het opstappen van
Jacques Tichelaar; in al deze zaken had jij een duidelijk moreel oordeel over het functioneren
van de politiek dat op veel aandacht en instemming kon rekenen, binnen en buiten de
Statenzaal.
Een fractie van vier mensen heeft een hele andere dynamiek dat die met twee Statenleden,
met korte lijnen, en je was dan ook de laatste jaren niet meer zo happy. Wat voorop blijft
staan zijn je grote verdiensten voor D66 Drenthe en daarvoor willen we je echt heel erg
bedanken.’
Het ga je goed en we hopen je nog veel tegen te komen in onze mooie provincie Drenthe.
Over Jurr van Dalen
‘Volksvertegenwoordiger is een eervol ambt en dat heb je op geheel eigen wijze gedaan voor
D66 in de afgelopen acht jaar. In de eerste periode had je een van de twee zetels en hield je
je onder meer bezig met economie en cultuur. Gebieden die op je lijf geschreven zijn.
Een aantal zaken hebben permanent je aandacht gevraagd, zoals het wel en vooral wee van
Groningen Airport Eelde. Je interesse voor milieu en klimaat kwam goed naar voren in de
motie over alternatieve brandstoffen voor auto’s, waarvoor veel lobbywerk nodig was om PS
mee te krijgen. Een rol die je goed paste. Dit kwam ook van pas een andere belangrijke
ontwikkeling voor Drenthe, namelijk de rol van de provincie bij de uitrol van snel internet in

het buitengebied. Het is wellicht wat zuur om te zien dat D66 hier niet helemaal de credits
voor heeft gekregen, maar dat is vaak het lot van een oppositiepartij.
Een grootse rol had je bij de viering van tweehonderd jaar Provincie Drenthe, waarbij je in
1815-look kon optreden.
D66 Drenthe hoopt nog lang gebruik te mogen maken van de grote kennis er ervaring die je
in de afgelopen acht jaren hebt opgedaan in de mooiste provincie van het land.’
De drie vertrekkers krijgen als afscheidsgeschenk twee boeken aangeboden: de dichtbundel
van Jan Terlouw (voor het bespiegelende aspect van de politiek) en een boekje van Loesje:
voor de oneliners, niet zelden het belangrijkste onderdeel van het politieke handwerk.
Afscheid commissies
Daarna bedankt de voorzitter de leden van de verkiezingscommissie: (Arie de Bruijn, Meidert
Doornbos, Vincent Veldhorst), de niet gekozen kandidaten voor het lijsttrekkerschap Jurr
van Dalen en Bob Bergsma, de programmacommissie (Riek Siertsema, Jordy Tuin, Daniel
Karsenberg en Elmar Naber), de Campagne commissie bestaande uit Henk Pragt en Romy
Dekker, de lijstadviescommissie (Marijke Augusteijn Maurice Hoogeveen) en natuurlijk alle
vijftig kandidaten op de lijst.
Vooruitblik
Anry blikt vooruit naar de komende formatie van een nieuw college van Gedeputeerde
Staten. Hierin past D66 bescheidenheid gezien de twee zetels. De PvdA neemt nu het
voortouw bij de formatie. De fractie zal in de komend jaren werken aan een tolerant
Drenthe waarin de vrijheid voorop staat.
Mededelingen
Aan het einde van de bijenkomst deelt voorzitter Mark Sluiter meden dat hij opstapt als
voorzitter omdat het niet meer te combineren is met zijn werk. Als directeur van een
medische instelling in het buitenland, adviseur in de gezondheidszorg en als voorzitter van
het Nederlands Instituut voor Politiek en Zorg is hij drukbezet.
‘Ik heb het met heel veel plezier gedaan, en ben blij dat we de afgelopen jaren een hecht,
professioneel bestuur hebben kunnen vormen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we
samen met de nieuwe fractie veel kunnen betekenen voor Drenthe’, aldus Sluiter.
Vice-voorzitter Arjen Bosch neemt de functie tijdelijk waar totdat de leden een nieuwe
voorzitter hebben gekozen. Naar verwachting is dat in juni.
Sluiting om 11.30 uur.

