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De fractie blikt terug (1/3) 

Marianne van der Tol aan het woord over de afgelopen 

periode 

 

“De afgelopen jaren ging het er wisselend aan toe in de Drentse 

 staten: van redelijk geruisloos naar heftig en onstuimig. 

Doorgaans was er vanuit de coalitiepartijen steun voor het 

dichtgetimmerde collegeprogramma, zodat het programma 

zonder veel gedoe uitgevoerd is.  Maar er waren ook een aantal 

forse rimpelingen zoals bijvoorbeeld de commotie over de 

ijsbaan in Drenthe en waar die zou moeten komen. Assen en 

Hoogeveen streden om de vijf miljoen die de provincie 

beschikbaar heeft gesteld. Door een nogal onhandige manier 

van communiceren  door de gedeputeerde over de vijf miljoen 

voor een ijsbaan, ging het er in het voorjaar van 2017 nogal 

onstuimig aan toe in de statenzaal. Hoogeveen heeft uiteindelijk 

de buit binnen gehaald, onder voorwaarde dat er een ijsbaan 

gerealiseerd wordt vóór 1 januari 2020. Of dat ook gaat lukken 

is nog een hele grote vraag.  

Het onverwachte vertrek van gedeputeerde Ard van der 

Tuuk in april 2016 haalde de landelijke zenders en pers en 

zorgde voor veel onrust. En toen nog geen jaar later commissaris 

van de koning Tichelaar zich vergaloppeerde middels het 

bevoordelen van een familielid, kon Drenthe zich wederom 

verheugen in grote landelijke belangstelling. Na een emotionele 

statenvergadering waarin stevige woorden vielen, besloot de 

CdK de eer aan zichzelf te houden en is opgestapt. Zijn vertrek 

heeft zeker de eerste maanden daarna flinke sporen nagelaten.  

Nadat Jozias van Aartsen tijdelijk de honneurs heeft 

waargenomen, hebben we eind 2017 de nieuwe CdK 

verwelkomd, Jetta Klijnsma.  

Een van de grootste dossiers van de afgelopen jaren was 

de revisie van de Omgevingsvisie. Een langdurig traject, waarin 

de staten vanaf het begin zijn meegenomen. De Omgevingsvisie 

is een belangrijk document, een visie op Drenthe waarin 

belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van 

de provincie in het ruimtelijke domein zijn beschreven. 

Langetermijndoelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke 

ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur, cultuur 

worden in de omgevingsvisie met elkaar verbonden. Met het oog 

op de komende grote ontwikkelingen en veranderingen met 

betrekking tot de energietransitie, zal de nieuwe Omgevingsvisie 

een belangrijke leidraad zijn.” 

 
 

Actueel in de fractie 

Kritische vragen over gaswinning 

De fractie heeft op 16 november schriftelijke vragen aan het 

college van Gedeputeerde Staten (GS) gesteld over het besluit 

van minister Wiebes om in de gasvelden Assen, Assen-Zuid, 

Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, 

Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West gaswinning te 

verrichten. Volgens D66 past dit besluit niet in de nieuw 

aangenomen Omgevingsvisie en de duidelijke signalen die 

Provinciale Staten over gaswinning hebben afgegeven. 

Elmar Naber vertrekt bij de fractie 

Fractiemedewerker Elmar Naber vertrekt in januari bij de fractie. 

Elmar was sinds 2017 werkzaam als fractiemedewerker. “Het 

waren leuke en leerzame jaren bij de fractie”, zegt hij. “Ik ben blij 

dat ik de kans heb gekregen ervaring op te doen in de politiek. 

Naast het werk ga ik ook de humor rondom de werkzaamheden 

missen”. 

Jongeren worden betrokken bij de energietransitie na D66-

motie 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 3 oktober 

vergaderden de Staten over de Revisie Omgevingsvisie 2018. In 

het kader van deze Omgevingsvisie diende D66 de motie 

“Betrokkenheid jongeren bij energietransitie” in. In de motie roept 

de fractie op tot het onderzoeken van de mogelijkheden om 

jongeren in Drenthe meer bij de energietransitie te betrekken en 

om de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk aan 

Provinciale Staten te rapporteren. Bij het in stemming brengen 

van de motie ontving de fractie steun van alle fracties behalve 

van de PvdA en de VVD.  

Provincie steekt geen extra middelen in Routefonds 

Vliegveld Eelde 

D66 heeft naar aanleiding van recente ontwikkelingen rond 

Groningen Airport Eelde het college samen met de SP en 

GroenLinks gevraagd om haar standpunt over het vliegveld 

duidelijk te maken. Nadat vliegmaatschappij Nordica de 

vluchten vanaf Eelde stopzette, gaf gedeputeerde Bijl aan dat 

Drenthe geen extra middelen in het Routefonds zal steken. Het 

Routefonds is bedoeld om vliegmaatschappijen binnen te halen 

om vanaf Eelde naar nieuwe bestemmingen te vliegen. 
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De fractie blikt terug (2/3) 

De hoogtepunten van 2018 voor Jordy Tuin 

Dé lokale verbinding tussen Ruinen en Hoogeveen blijft!  

“Dit najaar heeft het college van Gedeputeerde Staten 

besloten om tunnels onder de N375 aan te leggen als 

alternatief voor de sluiting van een aantal oversteken op de 

provinciale weg. In april j.l. diende onze Statenfractie nog een 

motie in om te komen tot een veilig alternatief voor de 

afsluiting van de oversteekplaats ter hoogte van Ruinen en 

Gijsselte. De provincie sluit dergelijke oversteekplaatsen om 

de verkeersveiligheid te bevorderen. Aanvankelijk zou het 

verkeer tussen Ruinen en Gijsselte om moeten rijden via de 

Postweg. Volgens ons was dit een slecht plan. De commotie 

in Ruinen en omstreken over de sluiting van de oversteek was 

groot. Inmiddels heeft het college het standpunt van de 

inwoners en de D66-fractie omarmt en is er een oplossing 

gevonden zodat dé lokale verbinding tussen Ruinen en 

Hoogeveen blijft. Ook zal er een tunnel ter hoogte van 

Berghuizen komen ter vervangen van de oversteekplaats 

aldaar.” 

Bescherming schapen tegen wolven 

“Afgelopen najaar hebben we vragen gesteld over de 

bescherming van schapen tegen wolven. De komst van de 

wolf in Drenthe heeft gevolgen voor de schapenhouderij. Op 

het moment kunnen de schapenhouders compensatie 

ontvangen voor een doodgebeten schaap door een wolf 

vanuit het Faunafonds, waaraan de provincie financieel 

bijdraagt. De fractie van D66 is echter van mening dat er 

ingezet moet worden op het voorkomen van doodgebeten 

schapen door wolven en vraagt daarom het college van 

Gedeputeerde Staten of zij bereid is geld te investeren in 

preventieve maatregelen rondom schaapskuddes. Inmiddels 

heeft de gedeputeerde per brief laten weten met een pilot te 

komen hiervoor!” 

 

Romy Dekker over haar tijd bij de fractie 

“De start van mijn periode bij de fractie was met recht – in 

mooi Drents – een kwestie van ‘learning by doing’ te 

noemen. Door in het diepe gegooid te zijn heb ik in korte tijd 

veel geleerd en heb ik nu het gevoel enigszins mijn weg te 

kunnen vinden binnen de provinciale politiek. Wat ik de 

afgelopen tijd als zeer prettig heb ervaren, is dat er altijd 

ruimte was voor het stellen van vragen in geval van 

onduidelijkheden. Daarnaast kreeg ik ook de ruimte om zelf 

onderwerpen aan te kaarten en om hier en daar mijn eigen 

stempel te drukken op het werk van de fractie. Hierbij doel ik 

bijvoorbeeld op de schriftelijke vragen die gesteld zijn over 

de verdere invulling van de stempel ‘Regenboogprovincie’ en 

de motie ‘Betrokkenheid jongeren bij energietransitie’. Al met 

al kijk ik terug op een leerzame tijd die me lang bij zal 

blijven!” 

 

 

 

De fractie op bezoek in Hannover 

Een deel van de fractie bracht een bezoek aan Hannover, waar 

het parlement van de deelstaat Nedersaksen zetelt. Centraal 

tijdens deze dag stond discussie tussen volksvertegenwoordigers 

uit Nedersaksen, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe over 

grensoverschrijdende infrastructuur, arbeidsmarkt en Europese 

projecten. Onder meer het personenspoorvervoer Emmen-Rheine 

en de Wunderline (de toekomstige spoorlijn Groningen – Bremen) 

werden besproken. De dag werd afgesloten met het aannemen 

van een resolutie die de verdere samenwerking tussen 

Nedersaksen en de vier aanwezige provincies handen en voeten 

geeft.  

 



Nieuwsbrief januari 2019 

De fractie van D66 in het Drents Parlement 

 

Colofon 
Marianne van der Tol 
Fractievoorzitter | m.vandertol@drentsparlement.nl 
Jordy Tuin 
Statenlid | j.tuin@drentsparlement.nl 
Jurr van Dalen 
Statenlid | j.vandalen@drentsparlement.nl  

Henk Pragt 
Statenlid | h.pragt@drentsparlement.nl 
Romy Dekker 
Fractiemedewerker | r.dekker@drentsparlement.nl 
  

Agenda  
Commissievergaderingen | 23 januari, 27 februari | Provinciehuis 

Provinciale Staten | 6 februari, 13 maart, 27 maart | Provinciehuis 

 

Volg de fractie 

 twitter.com/D66Drenthe 

   facebook.com/D66Drenthe 

 instagram: @democraten66drenthe 

De fractie blikt terug (3/3) 

Jurr van Dalen over de afgelopen periode 

Digitaal: breedband, cybersecurity en I(o)T 

Breedband/snel internet is een groot onderwerp, ook qua 

financiën, voor alle politieke partijen in de staten. D66 heeft zich 

daarin actief en positief kritisch geroerd. In de lopende periode 

is een bijzondere werkgroep gevormd uit Provinciale en 

Gedeputeerde Staten, om zo goed mogelijk geïnformeerd te 

zijn en blijven. Digitale bereikbaarheid is en blijft wezenlijk voor 

een harmonieuze samenleving en zal de komende jaren punt 

van aandacht blijven.  

Voor de onderwerpen cybersecurity, IT (bijv. ‘internet of things’) 

zijn vaak politieke blinde vlekken, waarvoor door ons aandacht 

is gevraagd waardoor de Staten daardoor beter geïnformeerd 

zijn.  

 

Grensoverschrijdend: Dryport, railgoederenvervoer, ondernemen 

en werk, meertaligheid en onderwijs, Niedersachsen en SNN  

 

Een belangrijk thema voor Drenthe, waar D66 zich om 

bekommert. Zowel richting het oosten als ook naar de 

aangrenzende provincies, dus inclusief Overijssel. Barrières 

dienen te worden geslecht. 

 

Voor de (ongelijke) positie van het railgoederenvervoer is 

aandacht gevraagd in het kader van de Dryport Coevorden- 

Emlichheim-Emmen. Kunstmatig is er een ongelijk speelveld 

(t.o.v. andere vervoersstromen) terwijl bijvoorbeeld stevig 

geïnvesteerd is in een groot emplacement in Coevorden, dat 

een bijzondere positie inneemt richting Scandinavië en Oost 

Europa.  

Het Europark (Emlichheim/Coevorden) neemt een bijzondere 

plek in als grensoverschrijdend bedrijvenpark, waarvoor D66 

bepleit heeft dit te zien als innovatieve grensregio, ook in 

Europa. Het instellen van een proeftuin voor regelgeving en de 

mogelijkheid om nieuwe dingen uit te proberen bieden 

perspectief voor ondernemen en werk en een beter benutten 

van potentieel. Ook de bereikbaarheid van de Dryport over het 

water is en blijft een aandachtspunt voor de trimodale overslag 

bij het Europark. De haven ligt er (binnenvaart tot 1000 ton), 

alleen de Overijsselse vaarroute gaat nu niet verder dan 700 

ton.  

Vacatures aan beide zijden van de grens zijn gelijkaardig. Mede 

daarom is ingezet op meertaligheid voor jongeren, te beginnen 

op jonge leeftijd. D66 heeft met succes gepleit voor het Drents 

in combinatie met Nederlands en Duits. Vanuit de hogeschool 

in Emmen wordt dit succesvol opgepakt met basisscholen en 

Grundschulen. Het versterkt bovendien het Nedersaksisch (dat 

is erkend als taal binnen Nederland dit najaar), waar het Drents 

deel van uitmaakt.  

 
 

 

 

Contacten met de oosterburen zijn essentieel en daarom ook 

aangehaald door de staten, zowel met het aangrenzende 

Emsland, dat met een Drentse delegatie werd bezocht, als 

Niedersachsen, waar met een delegatie vanuit de noordelijke 

provincies en Overijssel in de Landtag werd gesproken over 

mogelijkheden en het slechten van barrières.  

Wat de aangrenzende provincies betreft is de samenwerking 

met de staten van Fryslân en Groningen aangehaald. Vrucht van 

een initiatief van D66, nu uitgemond in een Noordelijk 

Statenberaad, dat vorm en inhoud zal krijgen voor 

gemeenschappelijke lobby en initiatieven, waarbij de staten niet 

in een toekijkende rol zitten, maar in een actieve. 

 

Cultureel 

Drenthe is cultureel boeiend en kansrijk. Vooral springen voor 

D66 in deze periode als initiatieven vanuit onze fractie het 

Nedersaksisch/Drents eruit (zie hierboven) en de verbinding 

met Leeuwarden Culturele Hoofdstad (ondermeer ingevuld met 

Into Nature).  

 

GRQ: vliegveld Eelde 

Tot nu toe: altijd weer gered. Het bevorderen van 

vakantievluchten voor rekening van de burger was voor D66 

sowieso geen item. Exploitatie is geen zaak van de overheid, de 

door de 5 aandeelhouders gemaakte afspraken (nog eens €46 

mln) wankelen op dit moment door het steeds weer niet halen 

van plannen. Een dossier, waar we steed kritisch en alert op zijn 

en vooral moeten blijven.  

 

Het belang van verbinden 

Innovatieve regelingen voor jonge boeren bleken door de wijze 

waarop de provinciale regeling was opgesteld juist negatief uit 

te pakken voor innovatie. Door D66 aan de orde gesteld naar 

aanleiding van reacties van ondernemers. Uiteindelijk is de 

regeling na gesprekken met een collegepartij en de 

gedeputeerde zodanig gewijzigd, dat deze ten positieve is 

bijgesteld. Als oppositiepartij zie je enerzijds een veelal 

dichtgetimmerd coalitieverhaal, waarbij weinig ruimte wordt 

gelaten, anderzijds is er in goede verbinding met andere 

partijen wel degelijk wat mogelijk, meer dan je misschien 

denkt.  
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