
1
1

COEVORDENCOEVORDEN

ChristenChristen
DemocratischDemocratisch
AppelAppel

Port Betaald
Business Post

Contactblad

Twee en twintigste jaargang nr. 3
December 2019
23e jaargang nr. 2
oktober 2020

ChristenChristen
DemocratischDemocratisch
AppelAppel

COEVORDENCOEVORDEN



2

BESTUUR CDA afdeling Coevorden
Voorzitter: R. van der Kwast 
 Mr. Cassastraat 17, 7751EC Dalen
 Telefoon: 0524 -552861
 E-mail: r.v.d.kwast@kpnplanet.nl

Vicevoorzitter: Vacant

Secretaris: M.D. Kiers-Bouwes
  Oude steeg 4-6, 7863PG Gees
  Telefoon: 0524-581618
  E-mail: t.kiers@hollandintermediair.nl

Penningmeester:  T. Eding
 Goringbos 13, 7863PZ Gees 
 Telefoon: 0524-582350
 E-mail: tjaco.eding@gmail.com

Bestuurslid: H.J.M. Morskieft
 Hoofdstraat 126, 7755NN Dalerveen
 Telefoon: 0524-291542
 E-mail: info@deknoef.nl

   
Adviseur:  G. Zuur
 Tramakker 20, 7861AW Oosterhesselen
 Telefoon: 0524-582071
 E-mail: g.zuur@drentsparlement.nl 



3

In de blad
Van de voorzitter Rob van der Kwast
___________________________________________________________________

Bij deze uitgave  Redactie
___________________________________________________________________

Van de bestuurstafel Tineke Kiers, Secretaris bestuur 
___________________________________________________________________

Verslag van Algemene Ledenvergadering
van het CDA Coevorden Tineke Kiers, Secretaris bestuur 
___________________________________________________________________

VOLHOUDEN ?  Door Helma Morskieft, Bestuurslid
___________________________________________________________________

Werken met de consequenties Sandra Katerberg, 
van de 2e golf  Fractievoorzitter CDA-Coevorden
___________________________________________________________________

Inspraak, burgerparticipatie,  Eddy Heeling
referenda, en meer van zulks Lid CDA Fractie CDA-Coevorden
___________________________________________________________________

Bijdrage van de CDA fractie in het 
waterschap Vechtstromen Freek Ensink, 
  Lid CDA Fractie Waterschap Vechtstromen
___________________________________________________________________

WEBINAR kleine gasvelden Drenthe Tjisse Stelpstra
oktober 2020  gedeputeerde provincie Drenthe
  Jeannette van der Velde (GasDrOvF)
  Agnes Mulder 2e Kamerlid CDA-fractie
___________________________________________________________________

Een nieuw politiek jaar Esther de Lange, 
  Vice-voorzitter EVP namens CDA
___________________________________________________________________

Planning procedure Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 (bijgewerkt) Alie Spijk, secretaris CDA Drenthe
___________________________________________________________________

Vergaderschema 
Bestuursvergaderingen 2020  Door Tineke Kiers, Secretaris bestuur
___________________________________________________________________



4

Coevorden

Van de voorzitter

4

Van de voorzitter

Beste CDA’ers, 

Als ik de balans opmaak van wat er dit jaar op ons als burgers 
af is gekomen dan is dat toch heel wat.

Landelijk speelt er de problematiek met de stikstof oxiden 
en de maatregelen tegen PFAS verontreiniging, waardoor 

ons land op slot gezet werd. Over het eerste gaat ook de bijdrage van 2e 
kamerlid Jaco Geurts.

Regionaal speelt er onder meer de grote bezorgdheid over onze 
ziekenhuiszorg en de bereikbaarheid van spoedeisende hulp, maar ook de 
voorgenomen maatregelen om CO2 uitstoot te verminderen door woningen 
van het gas af te halen, terwijl er in onze Drentse dorpen geen echt sluitende 
oplossing lijkt te zijn voor alleenstaande, vaak oudere woningen.

Landelijk worden grote woorden gebruikt, terwijl je jezelf afvraagt wat er nu 
weer boven je hoofd hangt.
Ook de diverse demonstraties en stakingen van allerlei belangengroepen 
halen zeer frequent het nieuws.
Rentmeesterschap, zoals wij dat als CDA’ers hoog in het vaandel hebben, 
is een groot goed en daar hebben diverse oplossingen voor verbetering 
van onze leefomgeving mee te maken. Het lijkt zo langzamer duidelijk te 
worden dat we tegen de grenzen van de groei aanlopen. Het helpt niet dat 
er op de klimaattop in Madrid geen duidelijke stappen zijn gezet op het 
gebied van handel in CO2 emissies.
Echter, solidariteit met onze bevolkingsgroepen die niet eenzijdig de 
rekening gepresenteerd dienen te krijgen, is ook iets waar we als CDA voor 
staan.

Als bestuurderspartij dienen we zorgvuldig de diverse maatregelen te 
overwegen, en laten we hopen dat we het goede doen.
Het volgend jaar zal mede daarom bepaald geen rustig jaar worden.
Toch wens ik u een gelukkig 2020 toe!

Rob van der Kwast, Voorzitter
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Coevorden 

Van de (beoogd) voorzitter 
 

Beste CDA'ers,  
Op zaterdag 29 juni viste Forum voor Democratie leider 
Thierry Baudet in de conservatieve Christelijke vijver, en 
lanceerde hij de stelling: God is Rechts! 
Het was een duidelijke poging om een alliantie aan te 
gaan met de SGP leden, die bij een bijeenkomst in de 

voormalige synagoge in Gouda ruim vertegenwoordigd waren. 
Als CDA er schiet mij een dergelijke poging nogal in het verkeerde keel-
gat. Het is hoogst bedenkelijk om religie te koppelen aan een campag-
ne doel want daar komt het uiteindelijk op neer. 
Onze CDA partij wordt in de media ook als rechts gezien maar klopt dat 
wel. Het resultaat van de ledenraadpleging CDA-1000 in 2016 laat een 
veel genuanceerder beeld zien. Sandra Katerberg en ikzelf kunnen 
daarvan getuigen. Aanwezige pers was best verbaasd over het sociale 
beleid wat daar werd voorgestaan, en rapporteerde dat de beeldvor-
ming van de CDA partij kennelijk moet worden bijgesteld. De resultaten 
van CDA-1000 zijn inmiddels in ons landelijk verkiezingsprogramma 
geïntegreerd. 
We nemen onze sociale verantwoording als christelijke partij serieus. 
We vragen wel van een ieder zijn eigen verantwoording te nemen, 
maar als het nodig is moet er worden ondersteund, wel zonder dat er 
Sinterklaas gespeeld wordt. Ook vinden we dat mensen die het sociale 
vangnet nodig hebben, daar iets tegenover mogen stellen, onder meer 
door deel te nemen aan vrijwilligerswerk. Daar hoort voor onze jeugd 
ook een sociale of feitelijke dienstplicht bij. 
Kortom iedereen doet mee! 
Recentelijk is vanuit de leden de motie naar voren gekomen om een 
kinderpardon te ondersteunen voor kinderen die al te lang in ons land 
verbleven, zonder dat ze formeel recht op asiel hadden. Hier herken-
den we allen dat barmhartigheid in plaats van een kille juridische afwe-
ging de voorrang had. Door onze deelname aan de regeringscoalitie 
kon dit in beleid worden omgezet, inclusief het andere deel van de 
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Beste leden,
Er valt niet aan te ontkomen dat we midden in de tweede golf van het 
Corona virus zitten.
Om ons heen moeten velen van ons weer wennen aan de beperkingen 
die het ons oplegt.
De protesten vooral van de kant van jeugdigen zijn iets wat er 
uitspringt.

Een beeld van een lange zorgelijke periode dwingt zich op. Psychologen stellen dat 
zoiets moeilijker te accepteren is als er geen duidelijk eind aan zit te komen, te meer 
omdat een datum voor het op grote schaal toedienen van een eventueel vaccin tekens 
weer naar achteren geschoven wordt.
Bij de eerste golf ging het na de intelligente Lock down redelijk snel weer goed. Ook de 
oude dame van boven de 100 in een verpleeghuis heb ik weer mogen opzoeken. 
Het is echter nu kennelijk veel minder duidelijk wanneer we er doorheen zullen zijn, 
alhoewel de beperkingen wat minder stringent zijn dan bij de eerste keer. Dat het hier 
in het noorden nu ook veel sterker om zich heen grijpt, is zorgelijk. Inmiddels werden 
2 gevallen bekend binnen ons eigen kleine CDA-Coevorden team en moesten we 
voorgenomen activiteiten ineens uitstellen.
Dagelijks worden we met alarmerende berichten geconfronteerd uit ons eigen land en 
ver daarbuiten. Er is een discussie gaande om niet alleen naar gezondheidsaspecten 
te kijken maar ook naar de economische gevolgen met de daaruit voortkomende 
problemen voor velen onder ons.
Kortom er is reden om het somber te bezien.
Daarom wil ik graag met u een vers delen uit een kerkelijke liedbundel:

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,

om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Het gaf me hoop, want er is altijd weer ‘licht in het verschiet’ 
(vrij naar Ede Staal).

Rob van der Kwast
Voorzitter
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Bij deze uitgave:
De derde uitgave van het contactblad probeert de balans op te namen na 
een bewogen jaar. Daartoe hebben de diverse spelers in lokale en nationa-
le politiek gevraagd om een bijdrage, waaronder 2e kamerlid Jaco Geurts. 
Daarbij hebben we onze fractie gevraagd om te presenteren waar we staan 
in Coevorden.

De Redactie

Van de bestuurstafel
Het lijkt mij goed om aan het eind van het jaar een korte 
terugblik te geven op 2019. Er heeft een aantal belangrijke 
verkiezingen plaatsgevonden in 2019. In maart waren dat 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Drenthe en 
die voor de nieuwe Waterschapsbesturen. In mei werden 
de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft voor ons als CDA-Coe-
vorden geresulteerd in het verliezen van onze fractievoorzitter Gertjan Zuur 
aan de provincie. Daardoor is er een verschuiving opgetreden binnen de 
raadsfractie. Sandra Katerberg heeft de positie van Gertjan Zuur als fractie-
voorzitter overgenomen. Zijn plaats als gemeenteraadslid is nu ingenomen 
door Ruud Wilting. Lidy Klein-Gunnewiek is Jaap Jan Geertsema opge-
volgd, omdat hij is verhuisd naar Loppersum in Groningen. 

Helaas hebben wij geen kandidaat binnen het waterschapsbestuur Vechts-
tromen mogen leveren. Ruud Wilting was namens Coevorden onze kandi-
daat. Misschien toch betere afspraken intern maken over de kandidaatstel-
ling van kandidaten?

Doordat Gertjan Zuur benoemd is in de Provinciale Staten van Drenthe zijn 
wij onze bestuursvoorzitter kwijtgeraakt aan de Raad. Ook hiervoor heb-
ben wij weer een oplossing gevonden. Dat kunt u lezen in het verslag van 
onze laatste algemene ledenvergadering die wij hebben gehouden op 25 
november 2019.
Ik constateer dat de opkomst voor onze ledenvergaderingen niet erg groot 
is, dat is jammer. Het blijft bij 17 max 20 personen die deze vergaderingen 
bezoeken. Wellicht moeten wij gaan nadenken over een andere opzet. Een 
schone taak voor ons als bestuur voor het komende jaar.
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motie waarbij de ellenlange juridische procedures onder vuur werden  
genomen. 
Als ik het samenvat zijn we een beweging met een warm hart voor de 
samenleving en menen we dat ieder naar redelijkheid daaraan moet 
bijdragen. 

Rob van der Kwast. Beoogd voorzitter CDA-Coevorden 

Ruud Wilting, Aftredend Voorzitter 

 
Bij deze uitgave: 
De tweede uitgave van dit jaar van het contactblad buigt zich over de 
verwikkelingen na de Provinciale verkiezingen, de waterschapsverkie-
zingen en de Europese parlementsverkiezingen. De spelers die er mee 
te maken hebben gehad werden uitgenodigd hun ervaringen weer te 
geven. Provinciale verkiezingen  hadden zoals u kunt lezen een nasleep 
met een effect op de bemensing van zowel fractie als afdelingsbestuur.  

De Redactie. 

 

Van de bestuurstafel 
De laatste uitgave van ons contactblad is alweer van 
een paar maanden geleden. 
Dus is het mijn taak om u even “bij te praten” over de 
onderwerpen waar wij de afgelopen maanden mee 
bezig zijn geweest.  
 
Er is op bestuurlijk vlak en ook in de CDA-fractie het een 

en ander gewijzigd. 
Binnen de raadsfractie zijn de meeste verschuivingen geweest. 
Allereerst heeft Jaap Jan Geertsema de raadsfractie verlaten op 16 april 
2019. Dit in verband met zijn verhuizing naar Loppersum in Groningen. 
Hij is opgevolgd door Lidy Klein-Gunnewiek. Zij is op 16 april geïnstal-
leerd.  
 
Na de provinciale statenverkiezingen gehouden op 20 maart jl. is onze 
fractievoorzitter in de CDA-Raadsfractie op nr. 6 geëindigd op de defini-
tieve kandidatenlijst voor het CDA. 

Bij deze uitgave:
Ook in deze editie komt Corona weer meer als ons lief is, aan bod.
Maar ook de inmiddels meer gebruikelijke onderwerpen komen voorbij zoals het verslag 
uit het Europees Parlement over het klimaatdebat en het verslag van het webinar over 
kleine gasvelden.
Dat speelt ongemerkt nog steeds en is toekomstbepalend.

Wij wensen u veel leesplezier. De redactie

Van de bestuurstafel
Toen ik mijn stukje in mei 2020 schreef heb ik de hoop en verwachting 
uitgesproken, dat wij onze na-jaarsledenvergadering op 9 november 
2020 gewoon zouden kunnen houden in Zaal Cornelis te Dalen. Nadat 
wij de zomermaanden bijna covidvrij waren, voornamelijk in onze 
noordelijke provincies, zijn wij nu toch terecht gekomen in een “tweede 
golf” De besmettingen in onze provincie lopen iedere dag op. Het kabinet 
heeft kort geleden tot een halve lockdown over moeten gaan. En de roep 
om opnieuw onze scholen weer voor en aantal weken te sluiten wordt 

steeds luider.
Onze vergaderingen hebben voornamelijk plaatsgevonden via Zoom. Alleen begin juli 
zijn wij bij elkaar gaan zitten om toch weer even het “normale vergaderen” te voelen.
De afgelopen tijd  zijn wij bezig geweest aanvulling te krijgen voor ons bestuur. Op dit 
moment bestaat het dagelijks bestuur uit 4 leden en dat is wat krap. Helaas is het ons 
tot op dit moment nog niet gelukt. Wij hadden een goede kandidaat op het oog, maar het 
kwam nu nog even te vroeg. 
Onze financiën lopen nu goed. Ons ledenbestand is wel wat teruggelopen.  
Op dit moment hebben wij nog 130 leden,  daarvan hebben 11 hun contributie nog niet 
overgemaakt. Dat kan gevolgen hebben voor hun stemrecht in onze vergadering van 
9 november a.s. Dan gaat er gestemd worden over de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen.
Dus als u vermoedt dat u nog niet heeft betaald en toch graag mee wil stemmen, maak 
dan snel uw contributie voor 2020 over.
Om het ledental weer wat te verhogen zijn wij bezig om mensen te werven als supporter/
vriend. Dit betekent dat zij een jaar mee mogen kijken in de keuken van het CDA. In 
overleg met de CDA-raadsfractie zijn wij bezig om hier vorm en inhoud aan te geven.
Ook hebben wij de oproep vanuit de Drentse Staten aan het Kabinet om vluchtelingkinderen 
vanuit Griekenland op te nemen in ons land gesteund. Helaas is de toezegging die gedaan 
was om 500 weeskinderen in ons land op te nemen niet gelukt.  Door de brand op Lesbos 
heeft de politiek nu besloten om toch nog 100 kinderen op te vangen in Nederland.  
Op dit moment zijn wij druk bezig met het organiseren van de algemene ledenvergadering 
op 9 november. U heeft kortgeleden hierover een voorstel ontvangen.
In verband met de nieuwe coronaregels moet u zich vooraf opgegeven om mee te kunnen 
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doen.  Wij hopen dat u gebruik wilt maken van uw stemrecht en zien  uw opgave voor de 
vergadering graag  zo spoedig mogelijk tegemoet.

Tineke Kiers, secretaris CDA-Coevorden

Verslag van Algemene Ledenvergadering 
van het CDA Coevorden van ma 25 nov 2019 
Plaats : Zaal Cornelis Hoofdstraat 29 te Dalen
Aanwezig : 17 leden
Met kennisgeving afwezig : Rein Veldhuizen, Peter Robbers, Epke Wiersma, 
 Geert Brunink en Lidy Klein Gunnewiek. 
 1. Opening
Vice-voorzitter, Romy Robbers-Frensen, opent de vergadering met het lezen van een 
gedicht “Leef”en heet daarna alle aanwezigen van harte welkom.
 2. Ingekomen Stukken
- Verhuisbericht van Epke Wiersma naar Emmen.
- uitnodiging voor een informatieavond over de PAS op maandag 18 november in Haren, 
een samenwerking tussen Groningen en Drenthe. Spreker is Jacco Geurts woordvoerder 
in de 2e Kamer over dit onderwerp. 
- Overlijdensbericht van de heer Evert Thiele uit De Kiel op 15 november 2019. De heer 
Thiele is vele jaren actief geweest voor het CDA in de voormalige gemeente Sleen, als 
raadslid en wethouder. Een delegatie van het bestuur en de raadsfractie is aanwezig 
geweest bij de condoleance en afscheidsdienst. 
- Vanuit het landelijk CDA-Partijbureau een 50-tal ledenwerfflyers in verband met de 
nieuwe ledenwerfcampagne. De drie afdelingen die op 1 januari 2020 procentueel de 
meeste leden hebben geworven winnen een bedrag van € 500,- om een interessante 
(netwerk) bijeenkomst te organiseren. De contributiebijdrage van het 1e jaar is geheel 
voor de afdeling. De flyers worden uitgedeeld aan een aantal aanwezigen.
 3. Vaststellen verslag 18 oktober 2018
Tekstueel wordt het verslag goedgekeurd en onder dankzegging aan de opsteller 
vastgesteld. Naar aanleiding van: geen op- en/of aanmerkingen.
 4. Mededelingen Bestuur
Benoeming voorzitter CDA-Coevorden.
In verband met de benoeming van Ruud Wilting tot raadslid is de vacature van voorzitter 
ontstaan. Om deze weer op te vullen heeft Rob van der Kwast (penningmeester) zich 
verkiesbaar gesteld om deze functie op zich te nemen.
Het bestuur is erg verheugd om hem voor te dragen als nieuwe voorzitter. Bij de secretaris 
is geen tegenkandidaat binnengekomen zodat Rob van der Kwast bij acclamatie wordt 
benoemd. Hierna draagt Romy Robbers de voorzitter-hamer over aan Rob. Hij zal de rest 
van deze vergadering voorzitten.
Vacature penningmeester
In verband met de benoeming van Rob als voorzitter ontstaat er automatisch een 
vacature voor penningmeester. Het bestuur heeft daarvoor de heer Tjaco Eding uit Gees 
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benaderd. Hij heeft zich beschikbaar gesteld en het bestuur stelt de vergadering voor om 
hem in deze functie te benoemen. Ook voor deze vacature zijn er geen tegenkandidaten 
binnengekomen en wordt Tjaco bij acclamatie benoemd tot penningmeester van het CDA 
in Coevorden.
Zowel Tjaco als Rob worden door Romy veel succes gewenst met hun nieuwe functie.
Aftredend zijn:
Ruud Wilting als voorzitter van het CDA-Coevorden. Hij moet formeel aftreden omdat hij 
op 9 juli 2019 is geïnstalleerd als raadslid waarmee hij Gertjan Zuur is opgevolgd. 
Romy Robbers-Frensen heeft te kennen gegeven dat zij na 13 jaar lid te zijn geweest van 
het CDA-bestuur en sinds 2019 als vice-voorzitter, haar functie wil neerleggen.
Zij heeft een nieuw bestuursfunctie aangenomen als lid van het toezichthoudend bestuur 
van Fiers Onderwijs te Coevorden. 
Beide kandidaten zijn niet herkiesbaar.
De zojuist benoemde voorzitter Rob van der Kwast spreekt beiden toe en bedankt hen 
voor hun jarenlange inzet voor ons bestuur en dit gaat vergezeld van een passend 
cadeau.In deze vergadering moeten wij ook nog officieel afscheid nemen van Gertjan 
Zuur als lid van de raadsfractie. Gertjan is op 29 mei officieel geïnstalleerd als lid van 
de Provinciale Staten van Drenthe. Er is tijdens zijn afscheid in de Gemeenteraad en bij 
zijn benoeming als Statenlid uitvoerig stilgestaan, zodat wij nu volstaan met hem veel 
succes te wensen in de Provinciale Staten.
Tevens heeft Roelof Frensen aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn 
adviseursfunctie voor het bestuur wenst te beëindigen. Hij blijft gelukkig nog wel lid van 
de redactiecommissie van ons contactblad. Ook voor hem is er een passend geschenk en 
Rob bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor ons bestuur. 
Rob constateert dat ons bestuur nog niet helemaal op sterkte is en in de aanloop 
naar deze avond hebben wij reeds een oproep gedaan aan de leden om met namen 
voor een bestuurslid te komen. Helaas moeten wij constateren dat er geen namen 
zijn binnengekomen, zodat het bestuur aan de vergadering vraagt om haar mandaat 
te geven zelf op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. Wij hopen daar in de 
komende ledenvergadering, gepland in het voorjaar van 2020, met succes op terug te 
kunnen komen en een nieuw bestuurslid aan de vergadering te kunnen voorstellen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.
 5. MEDEDELINGEN CDA-Raadsfractie
Stand van zaken vanuit het College. Onze wethouder Jeroen Huizing praat ons bij over 
de zaken die er binnen het college spelen. Hij gaat onder meer in op het raadsakkoord en 
de werkgroep Duurzaamheid en hoe om te gaan met de energietransitie. De doelstelling 
van het Rijk is dat wij in 2030 35 terrawat uur duurzaam moeten opwekken. Dit gaat wel 
gerealiseerd worden op basis van vrijwilligheid. Op dit moment zijn er initiatieven op het 
gebied van aanleg zonneakkers, windmolens en zonnepanelen langs de N34 en in Gees 
is onlangs een zonnedak aangelegd. 
In Dalen is men ook actief met de werkgroep Duurzaam Dalen en zo zijn er in meerdere 
dorpen activiteiten op dit vlak, die gesteund worden door het College en de Raad. 
Verder komt aan de orde de Jeugdzorg binnen Coevorden. Sinds 2015 is dit van het Rijk 
overgeheveld naar de gemeente en Coevorden doet het nog niet zo slecht.  De juiste hulp 
op het juiste moment is het uitgangspunt. Coevorden werkt via een praktijkondersteuner 
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via de huisarts en dit werkt goed.
Sandra Katerberg praat ons bij wat er momenteel speelt binnen de raadsfractie. Allereerst 
deelt zij mee dat Wilma Visser uit Aalden is aangetrokken als fractie-ondersteuner. Zij 
volgt hiermee Henri”ëtte Kramer uit Coevorden op. Na de zomer maakt de fractie een 
nieuwe start in de huidige bezetting en met Wilma Visser erbij. Onder leiding van Sandra 
heeft het team stil gestaan bij de ‘golden circle’ van Simon Sinek. Daar gaat het over het 
Why, How en What. Waarom bestaan wij als CDA-Coevorden? Hoe geven we daar uiting 
aan en wat merken anderen daarvan? A.d.h.v. kaarten die op tafel liggen, vertellen de 
leden wat hen hierbij aanspreekt. Het geeft de fractieleden meer input voor de manier 
waarop zij vorm en inhoud geven aan hun raadswerk.
In aanvulling op het verhaal van Sandra doet Henk Oortman als voorzitter van het 
campagneteam Coevorden kort verslag van de doorlopende campagne.
 4. A Mededelingen Provinciale Statenfractie
Gertjan Zuur geeft wat nadere informatie over de bespreking van de perikelen omtrent 
de PAS. Hij refereert hierbij aan een goede presentatie van Jacco Geurts op 18 november 
2019. Deze presentatie staat op schrift en zal opgenomen worden in ons contactblad 
samen met dit verslag zodat eenieder dit nog kan nalezen.
 6. Financiën 
Onze nieuwe penningmeester Tjaco Eding geeft samen met Rob van der Kwast een 
toelichting op de begroting van 2020. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
In de komende ALV in het voorjaar van 2020 zal de kascommissie voor het controleren 
van de boeken over 2019 verslag uitbrengen. De kascommissie voor 2019 bestaat uit 
Henriette Kramer en Henk Huizing. Piet Moons is reserve.
 7. Rondvraag
Pet Moons vraagt of het Diftar systeem ook ingevoerd wordt in de gemeente Coevorden. 
Vooralsnog wordt deze niet in Coevorden ingevoerd. 
Congresgangers. Ruud Wilting en Henk Huizing beiden wonend in Erm zijn onze 
afgevaardigden naar het congres. Henk Huizing wil deze functie eigenlijk neerleggen en 
pleit voor verjonging en voor een vervanger van hem. Het bestuur zal hierover nadenken 
en proberen vervanging voor hem te zoeken.  
Karin Heeling-Uneken is bereid gevonden om de website van het CDA-Coevorden te 
beheren en Sandra Katerberg houdt Facebook bij.
 8. Sluiting
Rob van der Kwast sluit de vergadering om 22.00 uur door iedereen te bedanken 
voor zijn of haar inbreng en biedt de aanwezige leden namens het bestuur nog een 
versnapering aan.

Tineke Kiers, notulist



9

VOLHOUDEN?!
Door Helma Morskieft

In het vorige CDA nummer schreef ik een stukje met als titel “contact”.  
Ook toen ging het al over de gevolgen voor ons mensen en de hele 
samenleving van het coronavirus. De laatste alinea van dit artikel 
luidde als volgt: “Om er maar een Bijbelse term bij te halen, we worden 
als samenleving beproefd. Ons fundament vertoont barsten. Die 
barsten hebben onderhoud nodig zodat het weer een stevig, duurzaam 

fundament wordt. Met de schouders eronder, zij aan zij (een bekende CDA-term) werken 
we toe naar een nieuwe “anderhalve meter” samenleving. En bij dat repareren hebben 
we iedereen nodig, niemand uitgezonderd. Dat zal lang niet altijd gemakkelijk zijn om vol 
te houden maar als we daadwerkelijk contact met elkaar houden en niet loslaten, gaat 
het ons lukken!”

Die uitspraak blijkt een half jaar na dato nog steeds actueel. Ik heb een groot vertrouwen 
in de mensheid en dat blijkt ook wel uit die zin. En ik zou hem nu zeker weer herhalen. 
Met hetzelfde vertrouwen als in mei. Maar zoals ik toen al aangaf zal dat niet altijd 
gemakkelijk zijn. Dat mogen we zeker concluderen als we de laatste ontwikkelingen 
volgen. De bijna vanzelfsprekende solidariteit die er in het begin van de corona crisis 
was, zakt weg. We worden allemaal een beetje moe van de beperkingen en de lange duur 
hiervan. We merken dan hoe gauw we het buiten onszelf gaan zoeken en zondebokken 
zoeken. De jongeren die te veel feesten en het virus van vakantie hebben meegenomen. 
De ouderen die zich lang niet altijd aan de regels houden terwijl zij juist een kwetsbare 
groep zijn. De regering die de zaak niet op orde heeft, de complottheorieën enz. In deze 
ontwikkeling en uitspraken komt de onmacht en de frustratie boven drijven. 

Het voelt niet logisch. We hebben maanden ons best gedaan, het ging weer de goede 
kant op en we mochten steeds meer. We werden beloond voor ons goede gedrag. En 
eigenlijk drong het virus steeds meer richting de achtergrond. 
Vervolgens ging het in augustus weer langzaam de verkeerde kant op met als gevolg 
dat we nu in oktober in die gevreesde tweede golf zitten en we wederom een stuk van 
onze vrijheid moeten opgeven. We voelen ons onzeker en machteloos. De gezellige 
wintermaanden liggen voor ons maar of er dan nog wel zo veel te vieren valt??? Wie het 
weet mag het zeggen. 

Het is heel verleidelijk om in deze somberheid te blijven hangen. Maar of we daar 
onszelf, onze naasten en de samenleving een plezier mee doen? Ik denk dat we allemaal 
het antwoord daarop wel weten. Maar de knop omdraaien is niet makkelijk en het vergt 
bovenal heel veel uithoudingsvermogen. Dit is geen sprint, dit is een marathon waar we 
een lange adem voor nodig hebben. 
De uitspraken van Loesje spreken me vaak aan en ik moet er regelmatig om lachen. 
Onlangs las ik deze uitspraak. “Social distancing, de uitdaging in deze tijd is om dicht 
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Want wat is dat nu, contact?   
 
Door Helma Morskieft 
 

Het leek me passend om voor een contactblad 
een artikel te schrijven over contact. Want wat 
is dat nu, contact?   
De Frank Boeijen Groep had in 1984 een single 
met als titel “contact”.  
Een stukje van de tekst luidde; “Ik wil contact, 
geen afstand, ik wil dichtbij, kijken of dat kan! 

 
Deze tekst schoot me te binnen toen ik de soms schrijnende beelden 
zag van ouderen in het verpleeg- of verzorgingshuis die geen bezoek 
mochten ontvangen vanwege corona. Op allerlei manieren werd ge-
probeerd toch contact te leggen tussen bewoners en hun naasten. 
Soms op een heel creatieve manier. In Coevorden bij De Schutse stelde 
iemand spontaan een hoogwerker ter beschikking, zodat bewoners die 
op de verdiepingen wonen hun zoon of dochter in ieder geval even 
konden zien of spreken. En in vele huizen doen de verzorgenden hun 
uiterste best om via face-time of een andere vorm van videobellen, 
mensen met elkaar in contact te brengen. Naast het woord “corona” is 
“contact” de laatste maanden een woord dat we veel horen. En in dit 
geval gaat het helaas over het gebrek aan contact en wat dat voor ie-
der van ons betekent.  
 
Als er één ding is wat de corona crisis ons duidelijk heeft gemaakt, dan 
is het wel dat wij mensen sociale wezens zijn. Binnen de kring van fami-
lie, vrienden, buren, hobbyclubs, sport, misschien werk of kerk voelen 
wij ons als een vis in het water. Ieder contact is uniek, ieder contact is 
bijzonder. En met ieder mens uit die kring heb je ten minste één ge-
deelde interesse. En dáár ligt de essentie van ons “mens-zijn”. Het de-
len met elkaar. Een groot Scandinavisch woonwarenhuis heeft als leus: 
“je wordt rijker als je weet te delen”. En daar zit een grote kern van 
waarheid in.  
 
Wat dat delen betreft, zijn het armoedige tijden. Feestelijke gebeurte-
nissen zoals verjaardagen, trouwdagen, de geboorte van een kind, 
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bij jezelf te blijven”. Een uitspraak om over na te denken maar bovenal in praktijk te 
brengen. Ik wens ons allen in deze onzekere tijd moed, solidariteit en vasthoudendheid 
toe. Maar bovenal vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, maar zeker in de mensen om ons 
heen. En daarvoor blijven we elkaar nodig hebben, niemand uitgezonderd. Of op z’n 
Drents gezegd: Kop d’r veur!!

Helma Morskieft
Bestuurslid CDA-Coevorden - info@deknoef.nl

Werken met de consequenties van de 2e golf
Door Sandra Katerberg

Met verbazing zie ik mezelf kijken naar filmpjes van mensen die elkaar 
begroeten met een handdruk of een omhelsing. Grote groepen mensen 
bij elkaar. Een festival. “Dat mag niet!” Het zijn beelden van voor de 
Coronacrisis. Mijn brein is er kennelijk al op ingesteld dat er op het 
moment een ‘ander normaal’ werkelijkheid is geworden. 

We ervaren het overal, ook in de politiek. De 
gemeenteraad en commissievergaderingen 
vinden nog fysiek plaats. We kiezen er als CDA-
fractie voor om met een zo minimaal mogelijke 
bezetting aanwezig te zijn. We kunnen ons werk 
op een goede manier voortzetten, we weten 
elkaar ook vlot te vinden via telefoon, app, mail en 
vergaderingen digitaal via Zoom. 
Binnen alle beperkingen bloeien ook nieuwe 
vormen en initiatieven op. Ik laat u graag twee 
plaatjes zien die mij de laatste tijd in social media 
zijn opgevallen en die u wellicht ook aanspreken. 

Graag hoor ik van u als u vragen of ideeën hebt 
voor de CDA-fractie in de gemeenteraad.  Het is 
goed om ervaringen en meningen van onze leden 
te horen en mee te nemen in ons raadswerk. 

 Met een vriendelijke groet, 
Sandra Katerberg - Loman

Fractievoorzitter CDA Coevorden
0610454642
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Vriend worden van CDA-Coevorden 

Door Sandra Katerberg 

In Nederland kennen politieke partijen het systeem 
met leden. Soms lijkt het of dat niet meer echt van 
deze tijd is, mensen verbinden zich minder makkelijk 
aan een club, vereniging of partij. Van de ene kant be-
grijp ik dat best, vaak brengt zo’n lidmaatschap meer 
verplichtingen met zich mee dan in eerste instantie 
gedacht.  

Vaak ook meer verbondenheid en gezelligheid. Aan de andere kant, 
vanuit het perspectief van de fractievoorzitter, merk ik hoe goed en 
ook hoe prettig het is om in contact te zijn met de ‘achterban’. 

Sommige leden laten van zich horen als ze zich zorgen maken, iets 
waarderen of hun mening willen delen. Ik ervaar dat als heel waarde-
vol.  Door de gesprekken die wij als raadsleden met leden voeren, kun-
nen wij onze mening aanscherpen en daar gebruik van maken bij de 
keuzes die we maken.  

We hebben als bestuur en 
fractie bedacht dat er mensen 
zijn waar we graag ‘vrienden’ 
mee willen zijn. We hebben 
daarom een kaartje laten 
drukken, dat we gaan ver-
spreiden onder mensen waar-
van we vermoeden dat ze wel 
op ons verzoek in willen gaan. 

We kunnen hen dan beter informeren over wat we doen en wellicht 
gebruik maken van hun visie, kennis en kunde.  
 
We zullen het CDA Coevorden samen moeten vormen en via die weg 
de goede dingen doen voor alle inwoners van onze gemeente. We wer-
ken als fractie daarvoor graag samen met u/jou/jullie en onze toekom-
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ronacrisis. Mijn brein is er kennelijk al op ingesteld dat er op het mo-
ment een ‘ander normaal’ werkelijkheid is geworden.  
 
We ervaren het overal, ook in de politiek. De gemeenteraad en com-
missievergaderingen vinden nog fysiek plaats. We kiezen er als CDA-
fractie voor om met een zo minimaal mogelijke bezetting aanwezig te 
zijn. We kunnen ons werk op een goede manier voortzetten, we weten 
elkaar ook vlot te vinden via telefoon, app, mail en vergaderingen digi-
taal via Zoom.  

Binnen alle beperkingen bloei-
en ook nieuwe vormen en ini-
tiatieven op. Ik laat u graag 
twee plaatjes zien die mij de 
laatste tijd in social media zijn 
opgevallen en die u wellicht 
ook aanspreken.  

Graag hoor ik van u als u vra-
gen of ideeën hebt voor de 
CDA-fractie in de gemeente-
raad.  Het is goed om ervarin-
gen en meningen van onze 

leden te horen en mee te nemen in ons raadswerk.  
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Met een vriendelijke groet,  
Sandra Katerberg - Loman 
Fractievoorzitter CDA Coevorden 

0610454642 

 
 

    
 

Inspraak, burgerparticipatie,  
referenda en meer van zulks 
 

In de gemeente Coevorden hebben we besloten dat we 
meer met de burger in contact willen komen, overleg-
gen en sparren. De aanzet daarvoor werd gegeven aan 
het begin van deze bestuursperiode door middel van 
het tekenen van het raadsakkoord met de naam ‘sa-
men levend’. Het idee was om met de burger in ge-
sprek te gaan en daarvoor zijn 3 thema’s uitgezocht; 

‘duurzaamheid’, ’lokale zeggenschap’ en ‘bloeiend verenigingsleven’.  

Het bleek nog niet zo makkelijk om dit op een neutrale, niet voorge-
kookte manier te doen. De werkconferentie over biodiversiteit was 
weliswaar bijzonder interessant en trok veel publiek. Maar dat was wel 
publiek dat voor het overgrote deel uit de groene hoek kwam. En 
daarmee bedoel ik niet CDA-groen.  Niet helemaal een afspiegeling van 
de bevolking van Coevorden.  Terwijl er nog activiteiten plaatsvinden 
over klimaatadaptatie uit het eerste thema, is de raad inmiddels ook 
met het 2e thema ‘lokale zeggenschap’ bezig.  

In gesprek gaan met de bevolking is nog niet zo makkelijk. En wat doe 
je met de uitkomsten van die gesprekken? Je creëert een bepaald ver-
wachtingspatroon. Mensen gaan ervan uit dat het delen van een me-
ning hetzelfde is als een bindend referendum.  Het kan tot teleurstel-
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Inspraak, burgerparticipatie, 
referenda en meer van zulks

In de gemeente Coevorden hebben we besloten dat we meer met de 
burger in contact willen komen, overleggen en sparren. De aanzet 
daarvoor werd gegeven aan het begin van deze bestuursperiode door 
middel van het tekenen van het raadsakkoord met de naam ‘samen 
levend’. Het idee was om met de burger in gesprek te gaan en daarvoor 
zijn 3 thema’s uitgezocht; ‘duurzaamheid’, ’lokale zeggenschap’ en 
‘bloeiend verenigingsleven’. 
Het bleek nog niet zo makkelijk om dit op een neutrale, niet voorgekookte 
manier te doen. De werkconferentie over biodiversiteit was weliswaar 

bijzonder interessant en trok veel publiek. Maar dat was wel publiek dat voor het 
overgrote deel uit de groene hoek kwam. En daarmee bedoel ik niet CDA-groen.  Niet 
helemaal een afspiegeling van de bevolking van Coevorden.  Terwijl er nog activiteiten 
plaatsvinden over klimaatadaptatie uit het eerste thema, is de raad inmiddels ook met 
het 2e thema ‘lokale zeggenschap’ bezig. 
In gesprek gaan met de bevolking is nog niet zo makkelijk. En wat doe je met de 
uitkomsten van die gesprekken? Je creëert een bepaald verwachtingspatroon. Mensen 
gaan ervan uit dat het delen van een mening hetzelfde is als een bindend referendum.  
Het kan tot teleurstellingen bij de burger leiden. Zoals het besluiten om de auto terug 
te laten keren in de Friesestraat in Coevorden of het vergunnen van de verschillende 
zonneparken binnen onze gemeente. Terwijl het enthousiasme bij de informatieavonden 
over die onderwerpen niet groot was bij de bevolking.  

Momenteel kan er worden gestemd over de vorm van de pergola, die rond de 
Weeshuisweide in Coevorden wordt geplaatst. Het enige dat je krijgt is een lawine aan 
zure reacties in de sociale media. Je wordt er bijna treurig van. Het zoeken van een 
juiste formule voor “verbindend besturen” zal nog wel even doorgaan. De term komt in 
bijna elke raadsvergadering voorbij en wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is eigenlijk 
niks anders dan zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 
Wij als CDA-fractie gaan bijzonder graag het gesprek met u aan. Uw mening zal altijd 
meegenomen in onze beraadslagingen. Wij zullen proberen onze mening te baseren 
op feiten en niet op emotie.  Het CDA- geluid zal in de raadszaal op een prettige maar 
standvastige manier klinken. 

Eddy Heeling
Lid CDA Fractie
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Met een vriendelijke groet,  
Sandra Katerberg - Loman 
Fractievoorzitter CDA Coevorden 

0610454642 

 
 

    
 

Inspraak, burgerparticipatie,  
referenda en meer van zulks 
 

In de gemeente Coevorden hebben we besloten dat we 
meer met de burger in contact willen komen, overleg-
gen en sparren. De aanzet daarvoor werd gegeven aan 
het begin van deze bestuursperiode door middel van 
het tekenen van het raadsakkoord met de naam ‘sa-
men levend’. Het idee was om met de burger in ge-
sprek te gaan en daarvoor zijn 3 thema’s uitgezocht; 

‘duurzaamheid’, ’lokale zeggenschap’ en ‘bloeiend verenigingsleven’.  

Het bleek nog niet zo makkelijk om dit op een neutrale, niet voorge-
kookte manier te doen. De werkconferentie over biodiversiteit was 
weliswaar bijzonder interessant en trok veel publiek. Maar dat was wel 
publiek dat voor het overgrote deel uit de groene hoek kwam. En 
daarmee bedoel ik niet CDA-groen.  Niet helemaal een afspiegeling van 
de bevolking van Coevorden.  Terwijl er nog activiteiten plaatsvinden 
over klimaatadaptatie uit het eerste thema, is de raad inmiddels ook 
met het 2e thema ‘lokale zeggenschap’ bezig.  

In gesprek gaan met de bevolking is nog niet zo makkelijk. En wat doe 
je met de uitkomsten van die gesprekken? Je creëert een bepaald ver-
wachtingspatroon. Mensen gaan ervan uit dat het delen van een me-
ning hetzelfde is als een bindend referendum.  Het kan tot teleurstel-
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Bijdrage van de CDA fractie 
in het waterschap Vechtstromen
Door Freek Ensink

Sinds het begin van de coronacrisis  (medio maart)  hebben we als 
Algemeen Bestuur voornamelijk digitaal vergaderd  via het program  
zoom.us.
Dat ging eerst wel met wat aanloopproblemen gepaard (alle begin is 
moeilijk) maar gaandeweg ging het wel steeds beter. Met name bij 
vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers is digitaal vergaderen 
goed te doen. Een ander verhaal is wanneer we als compleet Algemeen 
Bestuur genoodzaakt zijn om via internet te vergaderen, dan blijkt dat 

toch wel veel beperkingen/bezwaren op te leveren. Een discussie via internet met een 
grote groep deelnemers is bijkans onmogelijk. Daarom hebben we na de zomer ook 
weer als Algemeen Bestuur  in zijn geheel in het Waterschapshuis te  Almelo vergaderd, 
uiteraard met inachtneming van de 1,5 m afstand onderling.

Welke onderwerpen hebben we zoal besproken?
Allereerst de z.g. Meer-jarenverkenning voor de komende jaren. Het blijkt dat we als 
waterschap Vechtstromen aanzienlijk meer moeten investeren in met name het up to 
date maken van de diverse Riool Water Zuiveringsinstallaties (RWZI). Verder hebben we 
te maken met de z.g. Europese Kaderrichtlijn Water die ook wat investeringen betreft, 
de nodige inspanningen vergen. Dat leidt er toe dat we een relatief kleine aanpassing 
van het bestuursakkoord moesten doorvoeren ten aanzien van de voorgenomen tarief-
aanpassingen in de komende jaren. Als CDA-fractie hebben we, na de nodige discussies 
intern, toch besloten om hiermee akkoord te gaan. De gemiddelde tariefstijging was 
in het bestuursakkoord vastgelegd op 3,4% in 2020 aflopend naar 3% stijging in 2023. 
In het nu genomen besluit blijft de gemiddelde tariefstijging gehandhaafd op 3,4% per 
jaar.  Ook wordt in afwijking van het bestuursakkoord 1 miljoen Euro extra dividend 
van de Ned. Waterschaps Bank aangewend om deze investeringen te bekostigen. In het 
bestuursakkoord was afgesproken om dit bedrag te bestemmen voor schuldenreductie.
Een ander groot onderwerp waar we veel over gediscussieerd hebben is de voorgenomen 
wijziging van het belastingstelsel voor de waterschappen. De laatste wijzing dateert 
reeds van 2008 en is inmiddels voor veel waterschappen een onhoudbaar systeem 
geworden.
Dit komt door de z.g. weeffout die destijds door de 2e Kamer in de wet is opgenomen. 
Dit houdt in dat bij de categorie Ongebouwd (voornamelijk landbouwgronden) ook alle 
wegen, spoorlijnen en overige infrastructuur is ondergebracht. Dat betekent dat de 
waarde van deze infrastructurele voorzieningen allemaal wordt meegerekend in de 
hectares landbouwgronden. Dat heeft voor nogal wat waterschappen (met name in de 
Randstad) tot gevolg dat de tarieven voor de categorie ongebouwd onbeheersbaar zijn 
gaan worden.
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aan toe gaat. Ook de afkortingen van de verschillende commissies en 
sub-groepjes begin ik te leren. 

Zo ben ik weer een ervaring rijker geworden en heb ik afgelopen jaar 
vernomen hoe het CDA zich inzet voor haar inwoners in de gemeente 
Coevorden.  

Ook voor komend jaar wil ik me blijven inzetten als fractiesecretaris. 

Hartelijke groet, 

Wilma Visser 

 

Bijdrage van de CDA fractie in het 
waterschap Vechtstromen. 
Door Freek Ensink 

We zijn nu ongeveer 1 jaar als nieuwgekozen bestuur 
in functie.   Vorig jaar hebben we na de verkiezingen 
een bestuursakkoord afgesproken, dat bijna door het 
gehele bestuur is aangenomen. 

Vervolgens is er een nieuw Dagelijks Bestuur ge-
vormd en bestaat uit de fracties Water Natuurlijk, 
CDA , Algemene Waterschaps Partij en de fractie 
Bedrijven.   

Daarna hebben we als geheel Algemeen Bestuur een discussie gevoerd 
op welke wijze wij  meer invloed op de besluitvorming kunnen krijgen.  
Het resultaat is dat we net als de gemeenteraad meer zogenaamd du-
aal willen vergaderen. Dat betekent concreet dat we agenda commissie 
hebben ingesteld, waarin alle fractievoorzitters zijn vertegenwoordigd.  
Eveneens is een lid van het Algemeen Bestuur  voorzitter van de com-
missies. 

Inhoudelijk hebben we in november de begroting voor het jaar 2020 
vastgesteld.   Daarin zijn nog geen grote wijzigingen in het beleid opge-
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Het geheel is een uitermate technisch ingewikkeld verhaal dat zich m.i. meer leent voor 
een nadere toelichting op de CDA-ledenvergadering.
Verder woedt er in de waterschapswereld een flinke discussie over het al dan niet 
handhaven van de z.g. geborgde zetels.  Als CDA-fractie zijn we van mening dat wil je het 
waterschap een functionele democratie laten blijven, dan horen daar de z.g. geborgde 
zetels bij. Anders gezegd: Gaat ook het waterschaps bestuur zich manifesteren zonder 
de geborgde zetels en dus ook als algemene democratie fungeren, dan betekent dit naar 
mijn persoonlijke mening op termijn het einde van de waterschappen!
Immers: wat is dan nog het verschil tussen Provinciale Staten en het Waterschap als zij 
beiden fungeren vanuit het principe vanuit de Algemene Democratie?

Freek Ensink
Lid CDA-fractie waterschap Vechtstromen

Drenthe 
mijnbouwberaad 

WEBINAR kleine gasvelden Drenthe, 5 oktober 2020 
Sprekers: 
Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe; 
Jeannette van der Velde (GasDrOvF); 
Agnes Mulder 2e Kamerlid CDA fractie. 
Welkom 
Siemen Vegter, lid CDA fractie Prov. Staten, heet allen welkom, in het bijzonder de 
sprekers. Hij rekent op informatie waar we “als bestuurders wat mee kunnen.” 
Tjisse Stelpstra 
Drenthe heeft op verschillende manieren met de gaswinning te maken. Drenthe grenst 
aan het Groninger veld en dat zorgt voor schade in Drenthe. In Langeloo vindt opslag van 
gas plaats. En er wordt in Drenthe gas gewonnen uit kleinere velden en dat veroorzaakt 
ook schade. 
Het Groninger gasveld heeft een eigen dynamiek. Maar het is lang niet altijd duidelijk 
welke schade door Groningen wordt veroorzaakt en welke schade door Drentse 
bodemactiviteiten. 
Langeloo is een buffer, die nodig is om dat in Groningen minder gas wordt gewonnen. 
Maar het is niet duidelijk wat op de lange termijneffecten zijn van die gasopslag. Het 
begrip ‘kleine velden’ dat in Drenthe wordt gehanteerd is betrekkelijk; ze zijn klein ten 
opzichte van het Groninger veld. Maar in ZW Drenthe wordt toch het nodige gas naar 
boven gehaald, zeker nu Groningen wordt afgebouwd. 
In Drenthe zijn de NAM en VERMILION actief. In ZO Drenthe wordt niet meer gewonnen. 
Daar wordt gezocht naar duurzame oplossingen. Wat betreft de lege gasvelden komt er 
een onderzoek naar de mogelijkheden. Gedacht wordt aan inzetten voor waterstof en 
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groen gas. 
Vermilion wil aan de slag in ZW Drenthe. 
Groningen wordt afgebouwd om veiligheidsredenen, niet vanwege het milieu. Gasloos 
worden betekent zoeken naar alternatieven. Maar we zullen het gas nog lange tijd nodig 
hebben als energiebron. De vraag is alleen onder welke condities. 
De adviesrol van de provincie, over het winningsplan, is vastgelegd in de Mijnbouw Wet. 
Dat plan moet op basis van de wet getoetst worden. Voor de goede orde de Mijnbouw 
Wet spreekt niet over communicatie en omgang met de burgers. Maar dat is wel het 
aspect waar de provincie op inzet. De klacht van de burgers is dat hun adviezen niet 
zijn terug te vinden in de besluiten. Dat betekent dan vaak een gang naar de Raad van 
State en gefrustreerde burgers. Als provincie is onze adviestaak vooral gericht op de 
procedures. En die kloppen meestal wel. Begrippen als draagvlak en communicatie zijn 
niet in juridische contracten te vangen. 
Het advies van de provincie komt tot stand in gesprekken met gemeenten en 
waterschappen, maar alle belanghebbenden denken niet gelijk over de gaswinning. 
Gemeenten spreken niet altijd over feiten, maar gaan meer uit van het draagvlak en de 
emotie van de bewoners. Ook de communicatie van en door de mijnbouwondernemingen 
en de hogere overheden spelen een belangrijke rol. 
Het uitgangspunt van de provincie is, wij toetsen aan de wettelijke eisen, oordelen over 
de veiligheid en streven naar een goede verstandhouding met de gemeenten. Op basis 
daarvan gaan we in gesprek met het ministerie (EZ) in plaats van het aanspannen van 
procedures. 2 
Omgekeerde bewijslast heeft niet alle problemen opgelost. De schade afhandeling ging 
over het algemeen niet goed en de onafhankelijke schade afhandeling heeft (te) lang op 
zich laten wachten. Maar nu is er dan eindelijk een schadeprotocol. Bij het opstellen van 
het protocol hebben de mijnbouwbedrijven wel ‘een vinger in de pap gehad.’ Het nieuwe 
probleem is, als de schade niet door gaswinning komt, wat is dan wel de oorzaak? 
De evaluatie, om het jaar, is daarom erg belangrijk. Hoe werkt dit protocol uit voor 
de mijnbouwschade in Drenthe? Hoe gaat de commissie met grensgevallen om? We 
zitten dicht tegen Groningen aan, dus in grensgebieden opletten dat er niet naar elkaar 
verwezen wordt, want die neiging bestaat. 
Jeannette van der Velde 
Zij legt uit dat de stichting GasDrOvF staat voor de belangenbehartiging van inwoners 
in Zuidwest Drenthe, Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland in verband met de 
gaswinning. GasDrOvF is actief is de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en 
Weststellingwerf. 
Zij stelt vast dat er veel onkunde is als het gaat om gaswinning. De intentie van de 
overheden is goed. Maar zij richten zich vooral op het zenden van informatie. Dat geeft 
bij bewoners veel onrust, want “er wordt niet naar ons geluisterd.” Er is sprake van 
een ambtelijke benadering, waardoor mensen tussen wal en schip terecht komen. Ook 
de Commissie Mijnbouw werkt nog niet optimaal. Er is een neiging tot afschepen c.q. 
doorschuiven van de problemen. 
De st. GasDrOvF wil een brugfunctie vervullen. Vermilion is actief in het grensgebied 
Overijsel, Friesland en Drenthe. Daar is sprake van beperkte schade, maar er zijn wel 
zorgwekkende verhalen. Ofschoon het gaat om zogenaamde kleine velden, is er wel veel 
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weerstand en weinig draagvlak. Kleine velden waar veel gas wordt gewonnen, dus is er 
kans op schade. Maar die schade is vaak lastig te beoordelen. Sommige oorzaken zijn uit 
te sluiten, dan is het dus vermoedelijk gaswinning. 
Voorkom dat de afhandeling van de schade een administratief moeras wordt. Het 
gaat daar verkeerd, waar de burger niet tot zijn recht komt. Mijnbouwschade is vaak 
meer dan alleen de aardbevingsschade. Baseer je op het richtinggevend advies 
opgesteld door het Panel van deskundigen. Het heeft bijvoorbeeld ook invloed op de 
ondergrondse waterhuishouding. Het waterschap speelt daarin een belangrijke rol. Het 
waterschap Hunze en Aa kijkt in het kader van de Mijnbouw Wet naar de relatie tussen 
waterhuishouding, gaswinning en bodemdaling. Maar mogelijk moet het waterschap 
zich nog actiever opstellen. (Plas) Hermien Plas en Jeannette van der Velde spreken af 
hierover nader met elkaar te spreken. 
Eventuele schade moet binnen een jaar gemeld worden, anders vervallen de rechten. 
Dus adviseren wij op voorhand melding te doen. En het is belangrijk de krachten in noord 
Nederland te bundelen, vooral die van ambtenaren. Veel gemeenten hebben beperkte 
kennis (1 ambtenaar), die wegvalt bij ziekte e.d. Gemeenten zouden hun kennis moeten 
bundelen. Dat maakt je sterker naar mijnbouwbedrijven en hogere bestuurslagen en 
geeft de burgers meer duidelijkheid. 
Agnes Mulder 
Op 29 oktober is er weer een overleg met de minister. Daarom wil Agnes weten hoe het 
staat met de meters. Zij heeft daarover een motie ingediend. De minister zou in overleg 
met de gemeenten en provincies daarover afspraken maken. In ZW Drenthe zijn meters 
geplaatst, maar nog niet de gewenste versnellingsmeters (v.d.Velde). Vermilion gaat 
meters plaatsen, maar nog niet duidelijk is in welk gebied (Stelpstra). 
Het nieuwe schadeprotocol, de zgn. omgekeerde bewijslast, moest ervoor zorgen dat de 
inwoners ‘ontzorgd’ zouden worden. Maar het is verontrustend te horen dat er nog steeds 
van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Het lost dus niet alles op, zoals we gedacht 
hadden. Het is hoogstens een duwtje in de rug. In het geheel werkt het beter, maar bij 
individuele schademelding gaat het soms niet goed. Bij individuele gevallen zou het ook 
goed moeten lopen. Maar dan blijft de vraag hangen. “Als het geen mijnbouwschade is, 
wat is het dan wel?” En vindt er geen schadeafhandeling plaats.  

De gang van zaken in Groningen loopt dus nog niet optimaal en dat geeft ook druk op 
de schade door kleine velden. De afhandeling van de schade heeft vooral te maken met 
vertrouwen en niet met de omgekeerde bewijslast. En door het grote aantal aanmeldingen 
loopt het systeem vast. 
Draagvlak 
Mijnbouwondernemingen kun je niet dwingen draagvlak te creëren (Vegter). 
Vaak wordt er veel te laat contact gezocht met de burgers. Ga in overleg met de bewoners 
op basis van, “Wij zijn van plan om...” bespreek met hen de voorwaarden en zorgen. 
ZO Drenthe heeft van oudsher een goed contact met de NAM, daar zijn dan ook relatief 
weinig problemen. Maar we moeten ons wel realiseren dat 100% draagvlak niet haalbaar 
is. 
Het probleem is de verdeling van de lusten en de lasten. Dat is wat je nu ook ziet bij de 
energietransitie. Die onbalans ondergraaft de het draagvlak. En dat merk je ook bij de 
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aanleg van industrieterreinen (Stelpstra). 
Bewoners hebben vaak veel begrip voor energiewinning. Maar in gesprek komen met 
en dan ook nog gelijk krijgen, als je het achteraf wel had, is lastig. Dat ondergraaft het 
draagvlak. Zaken zijn vaak goed uit te leggen. Maar rijk en ondernemingen zullen dan 
wel hun informatie aanpak moeten veranderen. Die is nu veel te technocratisch en te 
procesmatig. Luister naar de bewoners. Gelukkig is er bij het ministerie een kentering 
waar te nemen (vd. Velde). 
Conclusies 
A  Baseer je beleid op vertrouwen en niet op bewijslast. 
B  We zullen nog lange tijd gas nodig hebben in de energiemix. 
C  Zorg dat adviezen in het kader van de Mijnbouw Wet eensgezind genomen zijn. 
D  Luister naar de bewoners! 
E  Benadruk hun mening in de adviezen. 
F  Door overleg bereik je meer dan met juridische procedures. 
G  Baseer je bij schade op het advies van het panel van deskundigen. 
H  Ook bij de omgekeerde bewijslast moet de bewoners centraal staan. 
I  Schade op voorhand direct melden, na een jaar verloopt de mogelijkheid. 
J  Ga vooraf aan de eerste plannen in gesprek met de bewoners. 
K  Laat de noordelijke gemeentelijke energie/mijnbouw ambtenaren samenwerken. 
L  De waterschappen moeten meer betrokken worden bij de gevolgen van 
mijnbouwactiviteiten. 
Assen, 08.10.2010, Bernie Wiegman

Een nieuw politiek jaar
Door Esther de Lange

Een nieuw politiek jaar, een nieuwe dosis uitdagingen. Na een korte 
coronazomer is ook het Europees Parlement alweer bijna twee 
maanden aan de slag. Uiteraard zoveel mogelijk digitaal. Maar gas 
terugnemen is geen optie, want er staat nogal wat op het spel.
 Met ons vijfkoppige smaldeel binnen de EVP-fractie proberen we ons 
verkiezingsprogramma om te zetten in concrete resultaten. Dat begint 

zijn vruchten af te werpen. Zo werken we aan een koppeling van Europese subsidies 
aan het respecteren van de rechtsstaat en aan een nieuw landbouwbeleid waar 
rentmeesterschap en ecologische duurzaamheid hand in hand gaan met ruimte voor 
boeren om te blijven boeren. 
En we houden ons bezig met het klimaatbeleid. Want het omzetten van de mooie 
woorden van klimaatcommissaris Timmermans vergt nog een nodige dosis gezond 
verstand. Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen zal Europa niet 
alleen in 2050 klimaatneutraal moeten zijn, ook op de weg naar dat doel zal een hogere 
versnelling moeten worden ingezet. Als CDA’ers gaan we geen uitdaging uit de weg 
maar klimaatbeleid moet wel haalbaar en betaal blijven - zeker in tijden van corona. 
Daarom hebben we voor de zomer geëist dat de Commissie terug naar de tekentafel 
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probeer ik 8000 stappen te halen om fit te blijven Deze nieuwe ge-
woonte heb ik sinds vorig jaar zomer. Net als u probeer ik zo min moge-
lijk naar de supermarkt, de bakker en andere winkels te gaan. Wel hou 
ik zoveel mogelijk mijn traditionele ronde in stand langs de winkels 
waar ik anders ook naar toe ging. Zo probeer ik die winkels ook te be-
houden. Ik heb van wijze mensen in mijn leven de volgende leefregel 
meegekregen: koop elders niet wat je eigen plaats je biedt.  
Mijn verwachting is dat ik zelf vanaf mei ook weer debatten in Den 
Haag zal hebben. De onrustige ondergrond in Groningen en ook ont-
wikkelingen op het gebied van klimaat en energie verdienen het om 
besproken te worden en niet alleen schriftelijk te worden behandeld.  
 
Hoop 
De ontwikkelingen ten aanzien van een vaccin zijn hoopvol, net als de 
zoektocht naar medicijnen door bijvoorbeeld het Erasmus UMC met 
plasma en het Radboud UMC met onderzoek naar een tweetal medicij-
nen. Ik spreek de hoop uit dat deze lichtpuntjes misschien de druk op 
de Intensive Care afdelingen kunnen verlichten, waardoor we toch 
langzamerhand een aantal sectoren weer kunnen opstarten en we met 
beleid rustig en beheerst onze samenleving weer aan de praat krijgen. 
En mocht u de behoeft hebben om te mailen dan kan dat natuurlijk 
altijd.  
 
Een lieve groet uut Assen  
Agnes Mulder, Lid Tweede Kamer, CDA Fractie 
agnes.mulder@tweedekamer.nl 
 
 

Een crisis om lessen uit te trekken 
Door Esther de Lange 

 De coronacrisis brengt enerzijds heel wat leed met 
zich mee. We rouwen om mensenlevens die verloren 
gaan, en ook de lockdown-maatregelen wegen stil-
aan door. Anderzijds zien we ook hoe heel wat zorg-
verleners eindelijk de waardering krijgen die ze ver-
dienen. Daarnaast zijn er ook op het vlak van sa-

menwerking tussen Europese lidstaten, heel wat lessen te trekken.  



17

ging, om alle effecten van een verhoogde klimaatambitie nog eens goed door te rekenen.

Dit onderzoek kreeg ik afgelopen maand eindelijk in handen en laat een dubbel beeld 
zien. Hoewel hij aantoont dat een verhoging van de doelstellingen naar een CO2-reductie 
van 40% naar 55% voor het jaar 2030 technisch mogelijk zijn en de kosten voor de gehele 
Europese economie beperkt zijn, laten de cijfers ook zien dat het gemiddelde Europese 
gezin er zo’n 200 euro per jaar op achteruit gaat vanwege de te verwachten hogere 
uitgaven aan isolatie, renovatie en energiezuinige apparatuur. Alles bij elkaar opgeteld 
klopt het plaatje maar voor een individueel gezin kunnen de kosten flink oplopen. Kosten 
die voor huiseigenaren of mensen met een oudere woning ongetwijfeld nog hoger uit 
kunnen pakken en die totaal niet in verhouding staan met de berekende besparing op 
de stookkosten. 

Daarom schrok ik des te meer dat naast de usual suspects ook “gematigde” fracties 
als die van de PvdA en D66 de reductiedoelstelling nog verder wilden verhogen - met 
alle gevolgen voor onze woningen en werkgelegenheid van dien. Erger nog, zij stellen 
vergaande eisen maar ontnemen burgers en ondernemers alle instrumenten om deze 
doelen te halen. Opslag en hergebruik van CO2? Daar zijn ze tegen. Kernenergie als 
deel van de oplossing? Daar mag niet over gesproken worden. Waterstof? Alleen als de 
gebruikte energie vanaf dag één 100% hernieuwbaar is. Het is alsof je vraagt een man op 
de maan te zetten maar voor de raket alleen hout en spijkers aanlevert. 

Na een lange stemming behaalde links een nipte meerderheid in het Parlement. 
Teleurstellend en opvallend. Opvallend omdat partijen zoals D66 tegen hun eigen 
verkiezingsprogramma’s in gingen: zelfs het nieuwe D66 programma spreekt nog 
van 55%. Opvallend ook omdat  Eurocommissaris Timmermans zich meteen na de 
stemming op ons CDA- en EVP-standpunt stelde, tegen zijn eigen politieke familie in. 
Een reductie van 55% is ambitieus maar doenbaar, zei de klimaatchef op BNR en NOS, 
maar daarboven worden de sociaal-economische kosten te hoog. Ik ga er dan ook van 
uit dat de komende maanden, wanneer de definitieve wettekst wordt onderhandeld met 
de lidstaten, naast ambitie ook een stevige dosis realisme aan de wet wordt toegevoegd. 
Samen met onze EVP-collega’s in de raad van ministers en de Europese Commissie doen 
we dat door onhaalbare doelstellingen bij te schaven en eisen te stellen aan de manier 
waarop die doelen gehaald worden: door Europese bedrijven en banen te beschermen 
tegen oneerlijke concurrentie, door innovatie en slimme oplossingen te stimuleren en 
door de zwaarste lasten niet bij degenen te leggen die deze niet kunnen dragen. Samen 
met geëngageerde CDA’ers in de gemeenteraden, Provinciale Staten en natuurlijk met 
Agnes Mulder in de Tweede Kamer ga ik hier vol goede moed mee aan de slag. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd!

 Esther de Lange,
 Lid van het Europees Parlement 

Delegatieleider van het CDA
Vicevoorzitter van de EVP-Fractie

Vicevoorzitter van de EVP
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nen dragen. Samen met geëngageerde CDA'ers in de gemeenteraden, 
Provinciale Staten en natuurlijk met Agnes Mulder in de Tweede Kamer 
ga ik hier vol goede moed mee aan de slag. Wordt ongetwijfeld ver-
volgd! 

  

 

Esther de Lange, 
 Lid van het Europees Parlement  
Delegatieleider van het CDA 
Vicevoorzitter van de EVP-Fractie 
Vicevoorzitter van de EVP 
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Mededeling Van CDA-Drenthe 
Planning procedure Tweede Kamerverkiezingen 2021 

Activiteit Afd. 

 

 

Pro. Deadline Bijzonderheden 

Voordragen TK kandi-
daten 

X X 18 mei 
2020 

Max 5 kandidaten via 
speciaal format 

Sollicitatieprocedure   1 mei tot 
22 mei 
2020 

 

Publicatie concept 
verkiezingsprogramma 

  28 oktober 
2020 

 

Bekendmaking advies- 
en groslijst. Verzending 
stembiljetten/processen 
verbaal 

  28 oktober 
2020 

 

ALV CDA-Coevorden X  9 novem-
ber 2020 

Betreft stemmen ad-
vieskandidatenlijst. 
Behandeling verkie-
zingsprogramma 
amendementen. 

Indienen amendemen-
ten verkiezingspro-
gramma bij provincie 

X  Uiterlijk 11 
november 
2020 

 

ALV provincie  X 16 no-
vember 
2020 

 

Indienen amendemen-
ten verkiezingspro-
gramma door provincie 
bij partijbureau 

 X Uiterlijk 23 
november 
2020 

 

Inleveren stemming X  30 no-  

  

 30 

advieskandidatenlijst 
door afdelingen 

vember 
2020 

Verkiezingscongres   12 de-
cember 
2020 

 

 

De belangrijkste data: uiterlijke datum inleveren amendementen 
verkiezingsprogramma: 11 november en ALV CDA Drenthe: 16 no-
vember! 

 
Amendementen Statutenwijziging 
Ook is er in het kader van de partijvernieuwing een Statuten- en Reglemen-
tenwijziging voorzien.  
De voorgestelde statutenwijziging is te vinden op de website en onder deze 
link: https://www.cda.nl/contact/statutenwijziging/ 
Elk amendement dient van een toelichting te worden voorzien. Hiervoor 
dient u dit format downloaden. Deze amendementen dienen gestuurd te wor-
den naar statuten@cda.nl. 
De uiterste datum voor het inleveren van amendementen voor de statutenwijzi-
ging is 5 september 2020. De gewijzigde statuten worden vastgesteld op het 
congres van 10 oktober 2020. 
 

 
1 mei 2020 
Alie Spijk, secretaris CDA Drenthe 

Aangepast 22-10-2020 (Redactie) 
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De belangrijkste data: uiterlijke datum inleveren amendementen 
verkiezingsprogramma: 11 november en ALV CDA Drenthe: 16 november!

Amendementen Statutenwijziging
Ook is er in het kader van de partijvernieuwing een Statuten- en Reglementen-wijziging 
voorzien. De voorgestelde statutenwijziging is te vinden op de website en onder deze 
link: https://www.cda.nl/contact/statutenwijziging/. Elk amendement dient van 
een toelichting te worden voorzien. Hiervoor dient u dit format downloaden. Deze 
amendementen dienen gestuurd te worden naar statuten@cda.nl.
De uiterste datum voor het inleveren van amendementen voor de statutenwijziging is 
5 september 2020. De gewijzigde statuten worden vastgesteld op het congres van 10 
oktober 2020.

1 mei 2020
Alie Spijk, secretaris CDA Drenthe

Aangepast 22-10-2020 (Redactie)

 

Coevorden

VERGADERSCHEMA BESTUURSVERGADERINGEN 2020 

Maandag 18 mei 2020 Provinciaal Bestuur - Helma
Maandag 25 mei 2020
Woensdag 24 juni 2020
Maandag 07 september 2020 Provinciaal Bestuur - Tineke
Woensdag 09 september 2020         
Donderdag 15 oktober 2020                                         
Maandag 19 oktober Provinciaal Bestuur - Helma
Woensdag 20 oktober 2020   Extra vergadering                                      
Maandag 26 oktober ALV CDA-Drenthe
Maandag 09 november 2020 ALV CDA Coevorden                  
Maandag 07 december 2020 Provinciaal Bestuur - Tineke 
Woensdag 09 december 2020
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Redactie ledencontactblad 
R. Frensen   
Aelderstraat 56    
7854 RS Aalden 
T: 0591-371743 
E: roelof.frensen@planet.nl 

R. van der Kwast 
Mr. Cassastraat 17 
7751 EC Dalen 
T: 0524-552861 
E: r.v.d.kwast@kpnplanet.nl 

G. Zuur 
Tramakker 20 
7861 AW Oosterhesselen 
T: 0524-582071 
E: g.zuur@drentsparlement.nl 

CDA gemeenteraadsfractie  
  

 Sandra Katerberg-Loman, Fractievoorzitter 
 Diphoorn 11, 7842 TA  Diphoorn 
 Telefoon 06-10454642 
 E-mail: skaterberg@raadcoevorden.nl 
 
 Eddy Heeling 
  Schaapstreek 48, 7841 BS Sleen. 
 Telefoon 0591-362383  
 E-mail: eheeling@raadcoevorden.nl 
  
 Lidy Klein-Gunnewiek 
 Schoolstraat 18, 7845 TE  Holsloot 
 Telefoon: 0591-564090 
 E-mail: lkleingunnewiek@raadcoevorden.nl  

    
 Ruud Wilting 
 Dalerstraat 34a, 7843 PE Erm  
 Telefoon 0591-361396 
 E mail: rwilting@raadcoevorden.nl   
 
 Wethouder: Jeroen Huizing 
 Oldengaerde 45b, 7841 GB Sleen 
 Telefoon 0591-362678 

 E-mail: j.huizing@coevorden.nl   
 
 Wilma Visser, Fractieondersteuning. 
 Brinkmaten 24, 7854 TK Aalden 
 E-mail: wvisser@raadcoevorden.nl 
 
  
Website :  https://www.cda.nl/drenthe/coevorden/  (Karin Heeling- Uenk) 
Facebook:  CDA Coevorden@CDACOEVORDEN  (Sandra Katerberg) 
Twitter:  CDA Coevorden@CDACOEVORDEN  (CDA-Fractie) 

 

Van de redactie 
Het volgende ledencontactblad verschijnt in september 2020 
Kopij inleveren voor 1 september bij de redactie.  
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CDA gemeenteraadsfractie 
  
 Sandra Katerberg-Loman, Fractievoorzitter
 Diphoorn 11, 7842 TA  Diphoorn Telefoon 06-10454642
 E-mail: skaterberg@raadcoevorden.nl

  Eddy Heeling
 Schaapstreek 48, 7841 BS Sleen. Telefoon 0591-362383 
 E-mail: eheeling@raadcoevorden.nl
  
 Lidy Klein-Gunnewiek
 Schoolstraat 18, 7845 TE  Holsloot. Telefoon: 0591-564090
 E-mail: lkleingunnewiek@raadcoevorden.nl 

 Ruud Wilting
 Dalerstraat 34a, 7843 PE Erm  Telefoon 0591-361396
 E mail: rwilting@raadcoevorden.nl  
 
 Wethouder: Jeroen Huizing
 Oldengaerde 45b, 7841 GB Sleen Telefoon 0591-362678
 E-mail: j.huizing@coevorden.nl  

 Wilma Visser, Fractieondersteuning.
 Brinkmaten 24, 7854 TK Aalden
 E-mail: wvisser@raadcoevorden.nl
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Van de redactie
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Kopij inleveren voor 1 december bij de redactie.




