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Beste %%Voornaam%%,  

  

Via de nieuwsbrief Drenthe houden we je graag op de hoogte van het regionale nieuws vanuit de 

Provinciale Statenfractie en het Regiobestuur. Als je vragen hebt, kun je ons altijd bereiken via 

ons mailadres: bestuur@d66drenthe.nl.  
 

 

Column Voorzitter Regiobestuur 

De eerste indruk 

 

De afgelopen weken waren de weken van de eerste indrukken. Na de uitverkiezing tot voorzitter was er allereerst 

een zeer prettige kennismaking en constructieve vergadering met de andere bestuursleden. Een team vol 

enthousiasme en energie! Vervolgens een eerste landelijke kaderdag, waar ik kennis heb gemaakt met de overige 

regiovoorzitters in het land. Een mooi gremium voor het uitwisselen van ervaringen! Tijdens deze kaderdag is ook 

informatie uitgewisseld over de toekomstige financieringsstructuur van lokale afdelingen, gebaseerd op 

solidariteit. Kleine lokale afdelingen varen daar wel bij, is de verwachting. 

Ten slotte een eerste bijeenkomst van het bestuur met de Provinciale Statenfractie, die formeel dan wel twee 

zetels heeft in het Drents parlement, maar zich naar buiten toe presenteert als team van acht gedreven 

fractieleden. Mooi om te zien en te constateren dat D66 zich op deze wijze eigenlijk etaleert als grootste fractie in 

Provinciale Staten van Drenthe! 
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De afgelopen weken zijn ook al de nodige besluiten genomen om invulling te geven aan meer samenwerking in 

de regio, waardoor D66 nog zichtbaarder en krachtiger kan worden. Zo staat de eerste gezamenlijke bijeenkomst 

van de provinciale fractie met de gemeenteraadsfracties gepland op 12 oktober a.s., bedoeld om van elkaar te 

leren en elkaar te versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zijn vruchten gaat afwerpen. 

Verder zullen er periodiek in samenwerking tussen het regiobestuur, lokale afdelingen en provinciale fractie 

themabijeenkomsten worden georganiseerd, per toerbeurt bij de verschillende lokale afdelingen. Nadere 

informatie volgt! 

Ook zal na de zomervakantie een bijeenkomst worden gepland als vervolg op het Jufferen-Lunsingh-overleg van 

lokale afdelingsvoorzitters over verdere samenwerking tussen afdelingen. Ook hierover volgt zo spoedig mogelijk 

nadere informatie. 

De website wordt tijdens de zomerperiode aangepakt, met het doel meer relevante informatie toegankelijk te 

maken voor de leden. 

Enkele fanatieke JD-leden hebben het initiatief genomen om informeel samen te komen met de Drentse JD-leden 

om te bespreken op welke wijze de aandacht voor jongeren kan worden vergroot. Het bestuur ondersteunt dit 

voornemen en heeft er alle vertrouwen in dat dit kan leiden tot mooie initiatieven voor ‘jong’ in het nogal 

vergrijsde Drenthe! 

  

De komende tijd zal ik mij verder oriënteren en in gesprek gaan met de regiobestuurders van Groningen en 

Friesland om te bezien op welke wijze de samenwerking in Noord-Nederland kan worden versterkt. 

Kortom: de eerste indrukken zijn heel goed en veelbelovend! We gaan voortvarend met jullie aan de slag voor 

een nog mooier D66 in Drenthe! 

 

De zomervakantie breekt nu aan. Namens het regiobestuur wens ik iedereen een mooie zomer toe. Geniet ervan! 

 

Bob Bergsma 

Voorzitter D66 Drenthe 
 

 

Uit de Provinciale Statenfractie 

Fractie 

Inmiddels zijn we "een kwartaal" fractie D66 Drenthe. De fractie bestaat uit twee Statenleden (Anry, 

fractievoorzitter en Henk, secretaris), twee bijzondere commissieleden (Bouchra, Omgevingsbeleid en Jolet, 

Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie ), vier overige fractieleden (Joey, Romy, Gonnie en Suzanne, 

penningmeester) en een fractiemedewerker (Helma). Een prachtig team "friskijkers" en "dwarsdenkers" die 

Drenthe iets mooier willen maken vanuit onze idealen. 

  

Politieke werk 

We hebben in een aantal beschouwingen (verkiezingsuitslag, collegevorming, voorjaarsnota) onze prioriteiten 

voor de komende vier jaar gesteld. Nieuwe energie, voor iedereen! Nieuwe economie, van iedereen! Kunst en 

cultuur is hier een vanzelfsprekend onderdeel van. Het eerste succes hebben we behaald bij mobiliteit, waarbij 

we naast de doelstelling CO2-neutraal openbaar vervoer ook gevraagd hebben om laadpalen voor E-bike en E-

auto bij de OV-knooppunten. Toegezegd is dat deze eind 2020 gerealiseerd zijn. Voor een inhoudelijk zeer te 

waarderen project met en voor scholieren over duurzame scholen was er sprake van een bijzonder financieel 

verloop. Dit hebben we geagendeerd en met brede steun van de andere fracties besproken. Wordt vervolgd. 

Met het verstrekken van subsidie aan LTO hebben we gevraagd om eisen op te nemen m.b.t. het terugdringen 



van de negatieve effecten op ons drink- en grondwater. Voor ons vanzelfsprekend, voor de Gedeputeerde nu de 

opdracht om hier alsnog mee aan de slag te gaan. 

  

(Steun)fractie 

In september willen we graag starten met (Steun)fractievergaderingen waar iedereen welkom is om mee te 

denken en mee te praten om onze idealen voor een mooier Drenthe te realiseren. De eerste 

(Steun)fractievergadering is gepland op 11 september, 19.30 - 21.30 uur. Deze vergaderingen zijn een week voor 

de commissievergaderingen gepland. In september zullen we de jaarplanning op onze website plaatsen. Om een 

vergaderruimte met voldoende stoelen in het provinciehuis te kunnen reserveren is het aan te bevelen om per 

mail te melden dat je wilt komen aan fractiemedewerker@d66drenthe.nl. 

  

Wij wensen iedereen een prachtige zomer en graag tot ziens. 

  

Hartelijke groet, 

Suzanne, Gonnie, Romy, Jolet, Bouchra, Joey, Henk, Helma, Anry 
 

 

Besluitenlijst ARV 25 mei 2019 

Op 25 mei jl. bezochten ongeveer 40 leden de Algemene Regiovergadering in Westervelde.  

De vergadering heeft: 

▪ het bestuursjaarverslag 2018 goedgekeurd 

▪ het bestuur decharge verleend voor het jaar 2018 

▪ Riek Siertsema (2e termijn), Bart Brinksma (3e termijn) en Rob den Hollander (3e termijn) benoemd in 

de kascommissie 2019 

▪ Karin Zwiers (kandidaat secretaris) en Frederik Lookeren van Campagne (kandidaat campagne en 

communicatie) bij acclamatie gekozen in het regiobestuur 

▪ motie 1 Ledenraadpleging concept coalitieakkoord verworpen 

▪ motie 2 Bindend correctief referendum verworpen 

Het gehele verslag van de ARV en de ingediende moties vind je op de site. 
 

Kom naar een van onze activiteiten 

• Donderdag 5 september 2019, 19.30 uur | Vergadering Regiobestuur 

• Woensdag 11 september 2019, 19.30 uur| (Steun)fractievergadering, 

Provinciehuis Assen, opgave bij fractiemedewerker@d66drenthe.nl. 

• Zaterdag 12 oktober 2019 | Bijeenkomst PS- en gemeenteraadsfracties 

• Zaterdag 9 november 2019, 9.30 uur| Landelijk Congres 110, Breda 

•  

 

 

Mail ons 
Heb je een vraag ? 
  
Stuur ons een e-mail via bestuur@d66drenthe.nl 

mailto:fractiemedewerker@d66drenthe.nl?subject=Aanmelding%20(Steun)fractievergadering%2011%20september%202019
https://drenthe.d66.nl/content/uploads/sites/149/2019/06/2019-05-25-ARV-D66-Drenthe-Verslag.pdf
https://drenthe.d66.nl/content/uploads/sites/149/2019/07/Motie-1-en-2-raadpleging-Drenten-.pdf
https://drenthe.d66.nl/publicaties/agendas-en-verslagen-arv/
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Meer D66 
D66 in het land 
  
Thema-afdelingen 
  
Agenda 
  
Vragen? Stuur ons gerust een e-mail via info@d66.nl 
E-mails aanpassen 
Ontvang alleen de mails die jij wilt en personaliseer je voorkeuren. 
  
Pas je voorkeuren als D66-lid aan in MijnD66. Als je geen lid bent kan dat via de website. 

Je krijgt deze mail omdat je voor de D66 afdelingsnieuwsbrief bent ingeschreven met het e-mailadres: %%emailaddress%%.  
Heb je vragen over hoe D66 omgaat met je persoonsgegevens, kijk dan hier.  

Afmelden | Webversie | MijnD66 
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