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Nu samen voor 
de inhoud
Na de Tweede Kamer verkiezingen 
kun je niet echt zeggen dat het rustig 
is geworden binnen onze partij. Zowel 
binnen als buiten de partij gaat het 
vooral over mensen en veel te weinig 
over de inhoud. Terwijl wij als CDA 
juist nu een sterk inhoudelijk verhaal 
hebben voor een beter Nederland 
en een beter Drenthe. Laten we met 
elkaar de focus leggen op ons sterke 
inhoudelijke verhaal. Zowel landelijk, 
provinciaal als gemeentelijk. Samen 
voor de inhoud om vorm te geven aan 
een beter Nederland. Samen voor de 
inhoud als belangrijke basis richting de 
raadsverkiezingen van 2022.

Robert Kleine

Van de voorzitter

Drenthe

“ Maak een lange lijst”
De Gemeenteraads ver kiezing en 

komen eraan. Op woensdag 

16 maart 2022 van ’s morgens 

07.00 tot ’s avonds 21.00 uur 

kan Nederland z’n lokale 

volksvertegenwoordigers 

kiezen. CDA Katern gaat er 

in de komende nummers 

aandacht aan besteden. Voor 

dit nummer hebben we Marcel 

Huisman van CDA Tynaarlo 

- tevens campagneleider bij 

de laatste TK-verkiezingen 

- gevraagd tips en adviezen 

te geven aan besturen en 

campagneleiders. 

GR ‘22

Provincie moet investeren  
en uitgeven, niet oppotten

“Je moet als lokale CDA-afdeling sowieso 
iets doen met het opkomend populisme, 
met de onvrede die je onder mensen 
voelt.”. Marcel Huisman zoekt naar een 
paar heldere adviezen hoe de CDA-afde-
lingen de GR-verkiezingen van 17 maart 
volgend jaar in kunnen gaan. Als 
voorzitter van CDA Tynaarlo en campag-
neleider voor Drenthe van de laatste 
TK-verkiezingen kent hij de does en 
donts, maar ziet ook in dat het best lastig 
is nu het CDA landelijk nog met enkele 
‘kwesties’ worstelt. 
Huisman duidt onder andere op de 
kwestie Omtzigt en de stikstofproblema-
tiek. “Zo lang er onduidelijkheid is in de 
nasleep van Pieter Omtzigts beslissing is 
het lastig campagnevoeren.” Daarnaast 
pleit hij ervoor om de stikstofkwestie eens 
grondig te bediscussiëren. “Want je wilt 
bijvoorbeeld een lokale vertaling voor je 
boeren kunnen maken.”

“Wacht daarentegen niet te lang met 
campagne voeren, want eigenlijk moet je 
altijd campagne voeren, vind ik. Ik bedoel, 
elke CDA-raadsfractie doet er goed aan 
zich nadrukkelijk en constant op een paar 
thema’s te profileren. Begin daar ruim 
voor de verkiezingen mee. Het liefst al 
direct na de zomervakantie. En dan moet 
je dus ook al weten wie je lijsttrekker is of 
wordt, want “gedoe” om een lijsttrekker, 
zoals de partij de laatste keer vóór de 
TK-verkiezingen heeft meegemaakt, zet je 
gelijk met 2-0 achter. De timing is dus 
uiterst belangrijk.” 

Wat er leeft
De opkomst van lokaal populisme en 
issuepartijen is volgens Huisman een 
maatschappelijk fenomeen waarvoor elke 
CDA-afdeling in de campagne voor de 
GR meer oog en oor zou mogen hebben. 
“Kijk goed wat er leeft. Bijvoorbeeld de 
weerstand tegen windmolens, de 
moedeloosheid over de jeugdzorg, of de 
vrees voor ‘Groningse taferelen’ rond 
schadevergoedingen in kleine aardgasvel-
den. Toon lef en vertaal die signalen naar 
concrete standpunten waar mensen iets 
aan hebben.” adviseert hij. “En kies dan 
voor je campagne twee of drie punten 
waarop je focus aanbrengt. Want dat je 
een breed verkiezingsprogramma hebt 
waarin alle maatschappelij-
ke sectoren aan bod 
komen, dat moge voor 
iedereen duidelijk zijn.” 
Duurzaamheid gaat meer 
en meer het maatschappe-
lijk debat bepalen. 
Huisman: “Per definitie past 
dit thema bij onze partij. 
Het CDA heeft immers 
rentmeesterschap hoog in 
het vaandel. Laat dat dan 
ook blijken. Niettemin 
hebben we hierin nog een 
hele weg te gaan. Kijk naar 
de voedselproductie. Nu 
conflicteert dit met natuur 
en woningbouw. Maar van 
dat conflict-denken moeten 
we af. Laat de betrokken 
partijen zelf en samen met 
oplossingen komen. De 
overheid moet dat 
faciliteren. Onze boeren 
kunnen deze uitdaging 
denk ik aan. Vergeet niet 
dat Nederland de best 
opgeleide boeren van de 
wereld heeft.” 

Kandidaten
Het zal voor de meeste 
afdelingen een hele kluif 
worden geschikte  
kandidaten voor de lijst te 

In de vergadering van Provinciale Staten 
van 2 juni jl. heeft Gerjan Zuur als 
woordvoerder financiën de inbreng van de 
CDA-fractie verwoord bij de besluitvor-
mende behandeling van de Jaarstukken 
2020. 
Eerder was hierover, meer inhoudelijk, in 
de commissie FCBE (Financiën, Cultuur, 
Bestuur en Economie) gesproken. 2020 
was een bijzonder jaar met ook een 
opvallend en ook voor het college 
onverwacht resultaat, namelijk een plus 
van ongeveer 25 miljoen euro. En daar 
was de CDA-fractie minder gelukkig mee. 

Marcel Huisman met Cairn Terriër Nina. Samen op de boot naar 
Lauwersoog. 

Want de provincie is niet in het leven 
geroepen om ‘winst’ te maken. Oorzaak 
hiervan was niet de Coronacrisis, want 
veel steunmaatregelen konden uit de 
lopende budgetten worden gefinancierd. 
Dit bleek eerder al. 
Uit een nadere analyse van het college is 
gebleken dat in de provinciale organisatie 
wel erg conservatief en voorzichtig wordt 
begroot. Ook de systematiek van 
monitoring en tussentijdse rapportage 
verdient verbetering. Bestedingsplannen 
en -reserves worden geactualiseerd en de 
teugels t.a.v. begroten en (tijdig) verant-
woorden van verschillen worden 
aangehaald. En dat vindt het CDA een 
goede zaak. Het is voor het CDA dan ook 
veel te vroeg om te sleutelen aan de 
inkomstenkant. Veel verschillen zijn 
incidenteel en niet structureel van aard. 
Daarnaast zijn hierover in het coalitieak-
koord afspraken gemaakt. En de 
CDA-fractie verwacht ook dat het geld, 
zeker in de herstelperiode na Covid, hard 
nodig zal zijn. De fractie verwacht dan 
ook een uitdagende Kadernota en 
begroting 2022. 
Het college heeft in 2020 veel van de 
doelstellingen bereikt en dat is een 
compliment waard. Maar het zicht op de 
financiën moet scherper, om dat wat 
binnenkomt ook daadwerkelijk aan 
Drenthe en haar inwoners ten goede te 
laten komen.

Gertjan Zuur

vinden. “Wacht daar geen moment mee,” 
adviseert Huisman. “Ga er achter aan. 
Spreek mensen er ook rechtstreeks op 
aan. Een op een. Spreek hen aan op hun 
kennis, houding vaardigheden of netwerk. 
Uit zoveel mogelijk verschillende 
geledingen. Ook mensen die (nog) geen 
lid zijn.”
“Als uitsmijter wil ik nog graag een laatste 
tip meegeven, simpel maar o zo waar: 
maak een lange lijst!. Van minstens 30 
kandidaten. Dat levert gewoon meer 
stemmen op dan een kleine lijst.” 



www.cdadrenthe.nlDrenthe

De afgelopen maanden trok ik met de 
zogenaamde corona proof ‘Tour van Tom’ 
al door heel het land om 1 op 1 kennis te 
maken met alle provinciale en (veel) lokale 
afdelingsvoorzitters. Op deze manier kon 
ik toch kennismaken en veel CDJA leden 
spreken. En wat zit er een energie in onze 
vereniging! 

Tijdens mijn voorzitterstoespraak had ik 
het onder andere over de uitdagingen 
waarmee jongeren te kampen hebben: 
“De problemen waar jongeren tegenaan 
lopen zijn talrijk. Het vinden van een 
betaalbare woning is bijna onmogelijk, het 
klimaat is van slag, het krijgen van een 
vaste baan is niet te doen en duidelijk-
heid over de studiefinanciering is er nog 
steeds niet. Daarnaast heeft de coron-
acrisis de mentale gezondheid van ons 
jongeren niet verbeterd. Leg daar boven-
op de versplintering en het wantrouwen 
in de politiek en je ziet waarom wij, het 
CDJA, hard nodig zijn.”

Toch zie ik de toekomst ook positief in, 
waar weer meer fysieke activiteiten mo-
gelijk zijn. Fysieke activiteiten zorgen voor 

CDJA stelt zich voor:

Tom Scheepstra

De nieuwe landelijk voorzitter

Marnix van Rij en Ank Bijleveld 
bezochten Drenthe digitaal op  
10 mei 2021

Marnix van Rij en Ank Bijleveld trekken nu 
de CDA-kar. Zij richten zich op de 
evaluatie van de verkiezingen, de 
structuur en de cultuur van het CDA en 
het bewaken van het gedachtegoed. In 
een levendige digitale ontmoeting met 
CDA-leden uit Noord-Nederland kwamen 
al deze zaken aan de orde.
Ank Bijleveld riep ons op het gesprek met 
elkaar gaande te houden, ook als we het 
niet altijd met elkaar eens zijn. Nadrukke-
lijk zal in de toekomst de verbinding met 
de regio’s gezocht worden. 

Marnix van Rij benadrukte dat we de 
eenheid binnen de partij moeten 
herstellen. Hij heeft er alle vertrouwen in 
dat dit gaat lukken. De vier uitgangspun-
ten zijn de basis van ons politieke 
handelen. Gerechtigheid, Solidariteit, 
Gespreide Verantwoordelijkheid en 
Rentmeesterschap zijn geen loze 
begrippen, maar doen een appél op ons 
en op de samenleving. 
Het was een geslaagde en inspirerende 
avond. Voor herhaling vatbaar.

extra dynamiek, debat en ontspanning. 
Het is onze core business. We hebben dit 
jaar veel nieuwe leden erbij gekregen, ik 
zal er alles aan doen om deze groei door 
te zetten! 

De afgelopen jaren zat ik al eerder in het 
landelijk jongerenbestuur als secretaris. 
Daarnaast was ik bestuurslid voor het 
zowel het CDA in Meppel, als het CDA 
Drenthe en maakte ik onderdeel uit van 
het campagneteam van CDA Drenthe 
voor de TK21. Ik blijf in Meppel wonen, 
dus zal om en om in Drenthe en Den 
Haag verblijven!

CDA-Fractie over Regionale

Energie Strategie (RES)

De provincie en de 12 gemeentes buigen 
zich deze maand wederom over de RES. 
Samen moeten we de energietransitie 
vormgeven. Aan de gemeentes is 
gevraagd te kijken wat zij kunnen doen 
aan het opwekken van hernieuwbare 
energie. Die ambities zijn gebundeld en 
besproken aan de Drentse energietafel. 
Aan deze tafel zitten ook andere 
organisaties zoals LTO, Enexis, Rendo en 
“JongRES”. Tijdens de behandeling in de 
Statencommissie Omgevingsbeleid, heeft 
ook de JAR, de Jongeren Advies Raad 
Drenthe, haar zegje gedaan als inspreker. 
De JAR drong eropaan om de energie-
transitie bespreekbaar te maken op de 
middelbare scholen. De scholieren krijgen 
in de toekomst allemaal te maken krijgen 
met de energietransitie. 
Groot vraagstuk is de warmte transitie. 
De kreet: “We moeten van het gas af”, is 
voor veel mensen nog een schrikbeeld. 
Krijg je het zonder gas wel warm? En is 
het dan ook betaalbaar? De CDA-fractie 
vindt dat mensen met een laag inkomen, 
zeker ook wanneer wonend in minder 
goed geïsoleerde huizen, perspectief 
geboden moet worden. Met woning-

Tijdens het digitale CDJA voorjaarscongres op 22 mei jl. ben 

ik (Tom Scheepstra, 27 jaar) uit Meppel verkozen als landelijk 

voorzitter van het CDJA voor een termijn van twee jaar.  

Hiermee volg ik Hielke Onnink uit Hardenberg op.
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Colofon

Stroomschema 
aanloop naar 
GR 22

Van alle verkiezingen vragen de 
gemeenteraadsverkiezingen de 
meeste voorbereiding van de lokale 
afdelingsbesturen. Veel geregel, 
vergaderen, beslissen en vooral 
planmatig werken, want er zijn 
verschillende deadlines waar je 
absoluut moet houden. Gelukkig is 
hiervoor het handige stroomsche-
ma dat Alina Klapwijk van het 
secretariaat van CDA Drenthe 
onlangs alle besturen heeft 
gestuurd. Daarin staan alle stappen 
op een rij, tot die belangrijke dag 
van officiële kandidaatstelling op 
31 januari 2022. 

bouwcorporaties moeten afspraken 
gemaakt worden over het isoleren van 
huurhuizen. Verminderen van het 
energieverbruik staat voorop.
“Gaan de initiatiefnemers van windturbi-
neparken en zonneweides profijt trekken 
van de veranderingen en zit de omgeving 
met de negatieve gevolgen?”, is een 
ander belangrijk punt voor de CDA-Sta-
tenfractie. In de RES staat dat de lusten 
en de lasten eerlijk verdeeld moeten 
worden. De provincie heeft daar al 
maatregelen voor genomen door geld 
beschikbaar te stellen om plaatselijke 
initiatieven op weg te helpen en een 
langetermijnperspectief te realiseren. Ook 
worden de regels in de omgevingsveror-
dening aangepast, zodat initiatiefnemers 
de omgeving moeten betrekken bij hun 
plannen voor de energietransitie, en is er 
veel aandacht voor lokaal eigenaarschap. 
Kortom, gestaag wordt eraan gewerkt om 
de RES van ver-van-mijn-bed naar 
dichtbij-en-concreet te brengen. Het gaat 
ons nog vele energieke debatten 
opleveren! 

Klaas Neutel en Eline Vedder

Voorbereidingen op  
de gemeenteraads
verkiezingen in 2022 
Voor de rechtgeaarde CDA-er valt er 
genoeg te beleven dit jaar. Na de roerige 
verkiezingen en kabinetsformatie zijn veel 
afdelingen bezig met de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2022. Op 7 mei is de wervingscampagne 
Drenthe-breed van start gegaan door 
middel van een filmpje op Facebook 
waarin geïnteresseerden in een plaats op 
de kandidatenlijst voor het CDA opgeroe-
pen worden te reageren. Alle Drentse 
afdelingen hebben hieraan meegewerkt. 

HRMopleidingen,  
trainingen en  
bijeenkomsten

Voor afdelingen die zich willen professio-
naliseren, ontwikkelen of hun kennis 
willen vernieuwen op het gebied van 
gesprekken voeren biedt het Steen kamp-
instituut veel mogelijkheden. Voor 
potentiële kandidaten zijn er interessante 
cursussen over bijvoorbeeld het CDA 
gedachtengoed, over hoe je goed óf 
beter leert debatteren, of verdiep je eens 
in social media in relatie tot de politiek. 
Informatie vinden én aanmelden voor 
trainingen kan op de website van het 
CDA www.cda.nl/steenkampinstituut/
actueel/agenda
Alle trainingen, cursussen en opleiding 
van het CDA worden tot de zomer van 
2021 online gegeven. Voor onder-
steuning, vragen of opmerkingen kun  
je terecht bij:

Marie Hartmann 
O&O consulent Drenthe 
drenthe.si@cda.nl


