
 
 
Veel aandacht voor de energietransitie en duurzaamheid. Daar waren de leden en de 
programmacommissie het over eens bij de bespreking van de eerste versie van het 
conceptverkiezingsprogramma van D66 Drenthe. Een grote hoeveelheid ideeën kwamen 
vanuit de zaal in de richting van de schrijvers van het programma. Zo waren er geluiden te 
horen dat de paragraaf over windmolens niet erg duidelijk was en kwam het voorstel om ze 
verdeeld over heel Drenthe en/of aan de randen van natuurgebieden te zetten. Daarbij zou 
de provincie veel moeten samenwerken met de gemeenten. Een voorbeeld daarvan is het 
aanpassen van de bouwvoorschriften waardoor dat optimaal van de zon wordt geprofiteerd 
en is het is goed als bewoners participeren in de opbrengsten van wind- en zonne energie.  
Veel winst valt te behalen bij energiebesparing bij bedrijven, want ‘daar zitten grote 
energiegebruikers’. 
De positieve woorden in de tekst over Groningen Airport Eelde werden door veel 
aanwezigen als ‘erg voorbarig’ gezien. ‘Dit past niet bij het duurzaamheidsbeleid van D66. 
Het economisch beleid moet samen met de omringende provincies (incl. Overijssel) vorm 
krijgen. Onderdeel daarvan is de mogelijke ontwikkeling van de haven van Coevorden 
Ook marketing Drenthe zou samen met andere Noordelijke aangepakt kunnen worden. 
Belangrijk onderdeel van het economisch moet zijn hoe we jongeren werkgelegenheid 
kunnen bieden zodat ze hier ook blijven wonen. Daar moet een visie op krimp zeker ook bij. 
Als een gemis werd ervaren dat er geen aandacht was voor het Drents en breder de positie 
van het Nedersaksisch. Het programma is voor sommige mensen in moeilijke taal 
geschreven en daarom moet er een makkelijk leesbare versie komen. Ook een 
‘fladderbladtie’ in het Drents mag niet ontbreken.  
Meer aandacht moet er in het definitieve programma komen voor ouderen, temeer omdat 
Drenthe steeds meer ‘vergrijst’. Heel Drenthe heeft in oktober de regenboogvlag laten 
wapperen, maar een goed invulling van het LHTBI beleid ontbreekt tot nu toe. De conclusie 
van gespreksleider Patrick Poelman was dat er ov er dit compacte programma voldoende te 
beslissen is bij de vaststelling op 15 december. 


