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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van CDA Drenthe van 11 november 2013 in de 
Voorhof te Westerbork (aanwezig 80 personen)                                      
 
 
Opening en welkom 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is blij dat iedereen de moeite heeft genomen om 
vanavond aanwezig te zijn.  De voorzitter opent met een stukje uit 1 Korinthe 12 en een overdenking. 
 
Mededelingen 
De nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 4 januari 2014 om 15.30 uur in Van der Valk te Emmen. 
Het Seniorenplatform gaat tussen half januari en half februari 2014 een bijeenkomst organiseren  
waarbij zorgwoordvoerder Mona Keijzer aanwezig zal zijn. 
De lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen is bekend. Helaas staan er weinig noordelingen op de 
lijst. Dit mag over  vijf jaar anders.  
Het concept verkiezingsprogram voor de Europese verkiezingen is klaar. Alle afdelingen moeten voor 
1 december 2013 de amendementen op het verkiezingsprogram inleveren bij het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur krijgt van de Algemene Ledenvergadering mandaat om deze amendementen 
verder af te handelen. 
 
Verslag 24 juni 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opstellers. 
 
Begroting 2013 
Er is een bescheiden tekort. Verwacht wordt dat dit volgend jaar nog iets zal toenemen. Dit heeft te 
maken met het dalende ledental en de extreem lage rente. Wat betreft de uitgaven is besloten om 
zuinig te doen en geen aanpassing te doen in de personeelskosten. Dankzij het vermogen is er ruimte 
om het tekort op te vangen.  De vergadering gaat akkoord met de begroting. 
 
Herbenoeming de heer R.J. van Dijk 
De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer Van Dijk. 
 
Benoeming de heer A.Weishaupt 
De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Weishaupt als lid van het Algemeen Bestuur 
namens de afdeling Westerveld. 
 
Rondvraag 
Een van de leden geeft aan dat hij tot op heden geen antwoord heeft gekregen op zijn mail aan de 
Tweede Kamer. Greetje de Vries neemt de mail mee en zal zorgen dat de mail beantwoord wordt.  
De oproep wordt gedaan om zorgvuldig met de mailtjes om te gaan. 
Daniella Verweij geeft aan dat ze het erg zorgelijk vindt dat er geen noordelijke kandidaat bij de 
eerste tien staat. De voorzitter deelt deze zorg. Hij geeft aan dat Esther de Lange de belangen voor 
het Noorden goed heeft vertegenwoordigd. 
Wiebe Oldenkamp geeft aan dat het Sybrand Buma ontbreekt aan duidelijkheid. 
 
Bijdrage Greetje de Vries, de invloed van de 1e kamer 
De 1e kamer heeft niet als eerste doel het goede te bevorderen, maar het verkeerde voorkomen. De 
1e kamer is dus minder een politiek orgaan, al wordt daar natuurlijk wel politiek bedreven.  
De naam 1e kamer der Staten Generaal duidt op de lange geschiedenis, die 1465 begon. Nederland 
bestond in die tijd uit landsdelen, de 7 staten van Holland. Deze staten waren zelfstandig en hadden 
eigen beslissingsrecht. Maar er was behoefte aan samenwerking. De staten gingen samenwerken in 
de gezamenlijke, generale, vergadering van de 7 staten om tegenstand te bieden tegen de Spaanse 
koning die ook koning over Holland was.  
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Na het afschudden van het Spaanse juk waren we in wezen een republiek, geleid door de 
Raadspensionaris en de Staten Generaal met grote zelfstandigheid voor de afzonderlijke staten. Een 
systeem dat de Noord Amerika heeft overgenomen na afscheiding van Engeland.  
Eind 1700 werden we een koninkrijk onder een Franse koning. Na die periode werden Nederland en 
België door de Europese machten samengevoegd. Hetgeen in 1814 een grondwet opleverde. Die 
grondwet bepaalde dat er een 1e kamer moest komen. Die kamer werd vooral ingesteld, om de 
Belgische adel en notabelen een stem te geven. Gevolg men dacht niet positief over deze kamer, met 
de bijnaam ‘apenhuis van de koning.’  
Na de afscheiding van België moest er een nieuwe grondwet komen en moest de vraag beantwoord 
worden, wel of geen 1e kamer. 
Uiteindelijk stelt Koning Willem II een commissie in onder leiding van Thorbecke, die besluit de 1e 
kamer te handhaven. Een kamer die wetsvoorstellen niet kan amenderen, maar alleen kan voor of 
tegen stemmen. De 2e kamer vertegenwoordigt de wil van het volk. De 1e kamer is er om het kwade 
te voorkomen. De leden worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Aanvankelijk was 
het aantal inwoners van de provincie bepalend voor het aantal afgevaardigden. Drenthe had in die 
tijd maar één afgevaardigde. In 1922 werd de grondwet gewijzigd en werd met landelijke lijsten 
gewerkt. Om de 3 jaar werd de helft van de leden gekozen. Dat zorgde voor continuïteit en een meer 
geleidelijk verlopende samenstelling. 
In 1983 werd de grondwet weer gewijzigd. De leden van de Eerste Kamer kenden een zittingsperiode 
van 4 jaar en werden allen tegelijk gekozen door de leden van de provinciale staten. Dit is volgens 
Greetje de Vries een weeffout. De 1e kamer komt wat betreft samenstelling en looptijd te dicht tegen 
de 2e kamer aan te zitten. Daarmee worden de besluiten van de 1e kamer te veel in de politieke sfeer 
getrokken. Daar komt bij dat tegenwoordig veel 1e kamer leden oud 2e kamer leden zijn, die bekend 
zijn met voordelen en mogelijkheden van omgang met de media. De afgelopen 2 jaar zijn er meer 
journalisten in de 1e kamer geweest dan in de decennia daar voor. Het punt is, mensen gaan zich 
anders gedragen als er journalisten en camera’s in de buurt zijn. 
Maar nog steeds is de 1e kamer het laatste traject in de wetgeving. De 1e kamer heeft het laatste 
woord en kan alleen aannemen of verwerpen. De 1e kamer beoordeelt de kwaliteit van de wetgeving 
door te kijken naar de rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. De 1e kamer kijkt 
verder dan de lopende regeerperiode. Meer de 1e kamer kijkt ook naar de samenhang van de 
wetgeving en de invloed op aangrenzende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld het voorstel van de 
‘huurdersheffing.’ Welke gevolgen heeft dat voor de bouw en de werkgelegenheid? De nieuwe 
pensioenwet, welke gevolgen heeft dat op de toekomstige generaties. Wetten die niet deugen 
worden terug gestuurd. Dat gebeurde ook toen het CDA in de regering zat. Het feit dat niet alle 
(splinter) groeperingen in de 1e kamer vertegenwoordigd zijn is geen probleem, omdat het vaak 
groepen zijn die zich richten op één onderwerp 
    
De CDA-fracties 1e en 2e kamer werken tegenwoordig meer en eerder samen. Dan kan de 2e kamer in 
een vroeg stadium actie ondernemen en bijsturen, daarbij gebruik makend van de kennis en ervaring 
van de leden van de 1e kamer. 
Het probleem met de wetgeving door de huidige regering is dat belastinggeld binnen halen het 
belangrijkste uitgangspunt is. Als het boekhoudkundig klopt is men tevreden. Men laat zich leiden 
door de waan van de dag. Er is in deze tijd juist behoefte aan een orgaan dat wat langer nadenkt 
alvorens voor of tegen te stemmen. Als het akkoord met D66, ChristenUnie en SGP leidt tot een 
automatisch instemmen in de 1e kamer leidt dan wordt dit het begin van het einde van de 1e kamer, 
zegt Greetje de Vries.  
 
Bijdrage Henk Klaver, Statenfractie strijdt tegen ‘badeend protocol’ 
Drenthe hoort tot de top van de vakantieprovincies. Het geld dat in Marketing Drenthe is gestoken 
begint vruchten af te werpen. Maar er gaat ook nog veel mis. Een 40 jarige bijstand ontvanger die 
onbetaald werkerving op wilde doen in Emmen (nieuwe dierentuin), maar hij werd afgewezen, 
omdat hij niet binnen de regels viel. De 500.000 euro die daar is geïnvesteerd heeft 91 banen 
opgeleverd en er zijn 8 mensen uit de kaartenbakken aan werk geholpen. Of grootouders die een 
kleinkind willen verzorgen omdat de ouders dat niet kunnen. Een verzoek om extra financiële hulp 
werd afgewezen, omdat de grootouders niet in de bijstand zaten.  
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Nu dreigen de kleinkinderen bij een vreemd bijstandsgezin te worden onder gebracht, waar volgens 
de regels wel extra geld naar toe mag.  
Kortom, wij barsten in ons land van de protocollen. Volgens een Amsterdams opvoedingsprotocol 
betekent geen badeend in de douche is een misser in de opvoeding. Maar er is sinds kort ook een 
potvis protocol. Een dan nu weer de Zwarte Piet discussie. Maar ik ben CDA-er, dus voor Zwarte Piet 
en ook voor blanke vla, zegt Henk Klaver. 
Andere vraagstukken, vliegveld Eelde, windmolens, betaalbare natuur. Hoe gaat de CDA fractie 
daarmee om? 
Wij zijn van mening dat mensen hun eigen leefomgeving bepalen en die zelf invullen, omdat ze 
eigen verantwoordelijkheid willen. CDA wil af van een overheid die handelt volgens regels (bad eend 
protocol), maar een samenleving als netwerk, waarin bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisatie samenwerken met de overheden. Initiatieven van onder op. Verantwoordelijkheden zo 
dicht mogelijk bij de burgers. Geen NIVEA-samenleving. (Niet Voor Een Ander Invullen). 
Het groenmanifest, waarin agrariërs, natuur, landschap en milieu samenwerken. Niet meer 
landbouwgrond aan  kopen voor natuur, maar afmaken waar we mee bezig zijn. Agrarisch 
natuurbeheer, een samenwerking van Drentse boeren en de provincie. Vitaal platte land, initiatieven 
vanuit de samenleving om sport, onderwijs en cultuur te versterken en zo de leefbaarheid te 
verbeteren. Activiteiten waarvoor provinciale subsidies beschikbaar zijn, Nationaal Natuur netwerk, 
v.h. Ecologische Hoofdstructuur. Het MKB is de motor van de Drentse samenleving, daarom heeft 
het CDA zich sterk gemaakt voor aantrekkelijke financieringen voor investeringen in duurzame 
energie en energie besparing. Er is nog ongeveer 17 miljoen geoormerkt MKB-geld beschikbaar. Zegt 
het voort!  
De provincie heeft minder geld beschikbaar. De jaren 2014 en 2015 is met kunstgrepen nog in 
evenwicht te houden. Maar in de jaren daarna wordt het knijpen. Ons voorstel is haal de broekriem 
nu aan zodat hij in de jaren daarna minder aangehaald hoeft te worden. Maar wel de 
vrijetijdseconomie, recreatie ondersteunen. Daarmee verdienen we veel van ons geld in Drenthe. 
Het MKB omvat 95% van de Drents economie. Met steun van het CDA is het MKB Actieprogramma 
2013 opgezet. Het geld moet gaan naar mensen die aan de slag kunnen. Aandacht voor het sociale 
rendement (social return) van investeringen, wat levert het op voor de samenleving, hoeveel banen. 
Voorkomen dat door bureaucratie mensen tussen wal en schip komen. 
Ook het rekenkamerrapport heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het rendement van de 
miljoenen investeringen in de sensortechnologie te weinig heeft opgeleverd. Maar de gedeputeerde 
staten hebben beterschap beloofd.  
Theun Wijbenga, antwoord op een vraag, dat er geen gebiedsvisie was en daarom waren particuliere 
investeerders in staat windmolen plannen te maken van een zodanige omvang dat ze rechtstreeks 
onder de supervisie van Economische zaken zouden vallen (minister Henk Kamp). Omdat te 
voorkomen heeft de provincie, in overleg met de gemeenten, een gebiedsvisie, voor het 
veenkoloniale gebied, opgesteld met kleinere windmolenparken. Daardoor houden we het in 
provinciale handen. Het is van de slechte oplossingen de minst slechte. Als CDA staten fractie hebben 
we gezorgd voor minder hoge molens, groter afstanden tot woningen, grotere onderlinge afstand  en 
bewoners participatie. CDA Borger Odoorn is van mening dat de windmolens over heel Drenthe 
gespreid moeten worden of gebouwd langs de A28 en de N33. 
   
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inzet. 
 
 
 
 
 
 


