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Stress test
Stikstof, Corona, samenwerking FVD, 
wel of geen lijsttrekkersverkiezing. Er 
komen nogal wat zaken op CDA-
leden en kiezers als onderdeel van de 
Nederlandse samenleving af. Allemaal 
zaken die niet altijd eenvoudig zijn en 
die een flink beroep doen op de 
stressbestendigheid en de flexibiliteit. 
Uiteraard niet alleen voor ons als 
CDA’ers maar voor iedereen in onze 
samenleving. Ik vind het dan wel mooi 
om te constateren dat wij als CDA 
van nature de rol van verbinder 
pakken. Zorgen dat we met elkaar in 
gesprek blijven, zorgen dat dit 
normale gesprekken blijven. Maar ook 
aandacht vragen voor de mensen die 
het moeilijk hebben in deze tijd en 
initiatief nemen om kwetsbare 
doelgroepen te helpen. Belangrijk is 
het de rust te bewaren en niet in 
paniek te raken. En als CDA de rol te 
pakken, waar we goed in zijn. Iets 
waar we denk ik trots op kunnen zijn.

Van de voorzitter

Drenthe

Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar en met elkaar. We moeten naar een samenleving waarin 

mensen zich meer verantwoordelijk voelen voor elkaar. Zij aan zij.

Hoe zeer deze centrale wijsheid van de 
nieuwe CDA-visie een sense of urgency 
en/of een diep verlangen bij mensen 
oproept, blijkt nu wel, nu de samenleving 
zij aan zij het Corona-virus bestrijdt.
Met het Zij aan Zij-rapport laat het CDA 
zien hoe de ‘ikke-ikke-samenleving’ het 
komende decennium kort gezegd zou 
moeten veranderen naar meer zorgzame 
saamhorigheid en onderlinge verbonden-
heid. 
In de afgelopen maanden is de visie 
gewikt, gewogen en bijgeschaafd in 
werkgroepen en discussiebijeenkomsten. 
In Zwolle, Zone.College, discussieerden 

op 27 januari jl. meer dan 200 CDA’ers uit 
het oosten en noorden van het land over 
de centrale thema’s. Opvallend veel 
aandacht was er voor de zorg. Gast-
spreker professor Damiaan Denys (UvA) 
was daar mede debet aan. Hij hield z’n 
toehoorders voor, aan de hand van 
statistieken, dat de westerse wereld op 
een mentale gezondheidscrisis afstevent. 
“We zien een rare paradox: Hoe rijker het 
land, hoe meer mensen bij de ggz of een 
psycholoog lopen. Enorme kosten zijn 
ermee gemoeid. Wereldwijd gaat 
ongeveer € 9 per inwoner naar ggz, in 
Nederland € 529 per inwoner. Met name 

Stikstofcrisis
Al maanden houdt de stikstofcrisis ons land in z’n greep. 

Veel activiteiten staan stil, omdat vergunningen waarbij 

stikstofuitstoot aan de orde is, niet altijd meer kunnen worden 

verleend. Den Haag werkt aan oplossingen, maar het schiet 

nog niet echt op. Ook in Drenthe ervaren we dat niet alles meer 

kan. Maar we proberen duidelijk te krijgen hoe we door slimme 

technieken en samenwerken verder kunnen komen. We weten 

in ieder geval dat de stikstofuitstoot omlaag moet en we onze 

natuur nog beter zullen moeten beschermen. 

De eerste concrete maatregel is vanaf half 
maart van start gegaan. Op een groot 
aantal rijkswegen, waar voorheen 130 
mocht worden gereden, rijden we de 
komende tijd 100. Is dat een goede 
maatregel? Wel als je weet dat daardoor 
voor de woningbouw in onze provincie 
vergunningen kunnen worden afgegeven. 
Verder wordt er gewerkt aan een pakket 
van maatregelen voor het vliegverkeer, de 
landbouw en de industrie. 
 
Als er tijdens de ‘stikstofcrisis’ iets 
duidelijk is geworden, is het dat er in 
Nederland een strijd om de ruimte woedt. 
We leven in een klein en dichtbevolkt land 
met veel economische activiteiten, een 
sterke verstedelijking en grote druk op de 
beschikbare ruimte. In de stad is maar 
weinig groen. Landbouwgronden worden 
in rap tempo gebruikt voor infrastructuur, 
woningbouw, distributiecentra, nieuwe 
natuur, zonnevelden en windmolens. De 
inwoners van het buitengebied en vooral 
de boeren voelen zich steeds meer 
bedreigd door deze ontwikkelingen. In dat 

‘geweld’ moet een stikstofoplossing 
worden gevonden worden.
De onrust onder boeren is begrijpelijk. 

Ze hebben het 
gevoel langzaam 
weggesaneerd  
te worden
Ze hebben het gevoel langzaam 
weggesaneerd te worden. Daarnaast 
wordt hen onterechte verweten, dat ze 
niet zouden willen werken aan (agrarisch) 
natuurbeheer. Juist veel boeren willen wél. 
De landbouwsector heeft sinds 1990 rond 
de 65% emissies gereduceerd. Die 
behoort tot de kopgroep van de wereld 
als het gaat om voedselveiligheid, 
duurzaamheid en dierenwelzijn. Je moet 
boeren perspectief bieden om die lijn zelf 
door te trekken. En niet zoals andere 
partijen eigenlijk zeggen: spring over die 
sloot. Maar niet helpen als de boer er 

halverwege in valt. In het programma 
‘Toekomstgerichte landbouw’ van onze 
provincie benaderen we boeren juist 
positief en belonen we hen voor de 
bijdrage die ze leveren. Voorop staat  
voor ons: stimuleer innovatie en onder-
nemerschap. 
 
Iedere sector, ook de industrie en de 
luchtvaart, moet voor de stikstofoplossing 
z’n steentje bijdragen. En we moeten 
kijken naar de realiteit. Ook door onszelf 
eerlijk af te vragen: zijn de doelen die we 
in het verleden gesteld hebben voor 
Natura-2000 gebieden wel haalbaar? 
Minister Schouten heeft in de tweede 
kamer toegezegd hierover in Brussel in 
gesprek te gaan.
 
We spreken over een stikstofregistratie-
systeem, over intern en extern salderen, 
over opkoopregelingen, over verleasen 
van vergunningsruimte en zo veel meer. 
Maar steeds in het besef dat er weer een 
goede balans moet worden gevonden 
tussen ecologie en economie; voor een 
aarde die we willen doorgeven. 

 

Siemen Vegter Henk Jumelet
Statenlid  Gedeputeerde

eenzaamheid is een groot probleem.  
En dat neemt alleen maar toe.” Een 
belangrijke oorzaak is volgens Denys de 
individualisering van de samenleving, 
mede als gevolg van de liberale cultuur  
in de politiek en van de sociale media.”
De uitdaging is de toenemende polarisatie 
een halt toe te roepen, zo valt op de 
eerste pagina’s van Zij aan Zij te lezen: 
“Willen we een land doorgeven aan onze 
kinderen waar het meeste geld en de 
hardste schreeuwers winnen, of een land 
waar we rekening houden met elkaar, met 
waarden en normen?” 

Het zijn malle tijden beste lezers; al 
dagen geen files, lege cafés en 
straten, geen evenementen, scholen 
dicht, verjaardag maar even niet vieren 
en allemaal routes en “afstandstrepen” 
in de winkels en op markten.

Ook dit CDA Drenthe katern is anders 
dan eigenlijk gepland. Door alle 
annuleringen van bijeenkomsten 
kunnen we hierover ook niet schrijven. 
De ALV van 23 maart met partijvoorzit-
ter Rutger Ploum proberen we te 
verplaatsen naar het najaar. En de 
CDA100 bijeenkomst welke gepland 
stond op 20 april proberen we op een 
andere digitale manier vorm te geven. 

Het plan was om te schijven over een 
bustocht die op 20 maart langs 
zorgcoöperaties in Drenthe zou gaan. 
Want de nieuwe zorgwet van 2016 
legt de verantwoordelijkheid voor onze 
gezondheid allereerst bij onszelf, dan 
bij onze omgeving, en pas daarna 
komt de professionele zorg in zicht. 
Dus wordt het steeds belangrijker dat 
we meer omzien naar elkaar. Hoe 
organiseer je dat? Men probeert ook 
deze tocht op een later moment in het 
jaar plaats te laten vinden. 

Want ja, het leven is rekenen, rekenen 
en overrekenen. Met andere woorden: 
er kan van alles georganiseerd worden 
maar soms word je aan alle kanten 
ingehaald door een andere werkelijk-
heid.

Blijf gezond!

Soms loop het 
wat anders 

‘Zij aan Zij’ wekt aandacht 
voor de zorg op
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Colofon

Drenthe

Om de discussie over politieke onder-
werpen te bevorderen en de meningen 
van de Drentse CDA-leden te kennen 
heeft de Commissie Algemene Leden-
vergaderingen en Themabijeenkomsten 
een succesvolle aanpak ontwikkeld. 
Eerst wordt een bepaald thema onder de 
aandacht gebracht op een Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Daarna volgt 
een ledenraadpleging langs digitale weg. 
De resultaten worden gepresenteerd op 
een volgende ALV. De Commissie 
benadert vervolgens de gemeentelijke 
afdelingen met een toegespitste 
vragenlijst en de gemeentelijke afdelin-
gen worden uitgenodigd een discussie 
binnen de gemeentelijke afdeling aan te 
gaan. Op basis van de reacties van de 
gemeentelijke afdelingen wordt een 
slotbijeenkomst gehouden om conclu-
sies te trekken. Deze worden aan het 
Provinciaal Bestuur gerapporteerd, dat 
verdere stappen onderneemt. Dat kan 

De meningen van de leden van
het CDA in Drenthe doen ertoe

Aan de slag met CDA-talenten

HRM Drenthe
De HR-commissie is uitgebreid met Aline 
Masselink. Ook worden de ‘oude’ 
HR-commissieleden benaderd voor hun 
verdere inbreng in de HR-commissie.  
De HR-commissie heeft als eerste 
prioriteit gekozen voor het contact 
hebben en houden met de CDA’ers van 
de talentenpool. 
Met de talenten in de talentenpool wordt 
in maart en april contact opgenomen om 
ze door te vragen naar hun wensen voor 
de toekomst en hoe de HR-commissie ze 
daarin kan ondersteunen. 
Soms verwijzen we talenten door naar de 
sollicitatieprocedure voor de eerstvol-
gende tweede kamer verkiezingen (in 
2021), sommigen adviseren wij om met 
hun lokale afdeling contact op te nemen 
en er zijn ook kandidaten in de talenten-
pool met wie we afspreken minstens één 
keer per jaar contact te houden. Zo 
proberen we te zorgen voor binden en 
boeien van ons potentieel aan talenten.

CDA-Academie
Op 8 februari 2020 was er op het 
hoofdkwartier in den Haag een inspire-
rende, informatieve en leerzame dag voor 
de voorzitters van de provinciale HR-com-
missies én voor O&O-consulenten.
Ik ben heel enthousiast over de professio-
naliseringsslag die afgelopen jaar gemaakt 
is door de HR-mensen en het Steenkamp-
instituut voor het ontwikkelen en opleiden 
van CDA’ers. 
Wilt u ook eens aan de slag? Kijk dan op 
www.cda.nl/steenkampinstituut.  
U kunt laagdrempelig beginnen met een 
onlinecursus. Die zijn heel toegankelijk 
gemaakt en gemakkelijk te volgen.

Zelfselectiescan
Heeft u de zelfselectiescan al ingevuld? 
Deze test geeft u meer inzicht in uw 
motivatie en competenties. Zo kunt u zien 
welke rol of rollen binnen het CDA bij u 
passen. U vindt de zelfselectiescan op 
scan.cda.nl/

Marie Hartmann
O&O-consulent  
E-mail: drenthe.si@cda.nl 

een brief zijn aan de gemeentelijke 
CDA-fracties, de CDA-fractie in 
Provinciale Staten en/of de CDA-fractie 
in de Tweede Kamer. Ook kan het gaan 
om het indienen van een resolutie op het 
partijcongres of het indienen van 
amendementen op een verkiezingspro-
gramma. Ook om vervolgactiviteiten 
zoals bijvoorbeeld een excursie langs 
zorgcoöperaties. Op deze wijze zijn de 
thema’s vluchtelingen, omgaan met de 
economie, duurzame landbouw, werk en 
inkomen, energie transitie, zorg en 
glokalisering aan de orde gesteld. De 
ervaring met het organiseren van een 
ledenraadpleging zijn ook toegepast op 
een actueel onderwerp zonder dat alle 
stappen zijn gevolgd. Dat was het geval 
bij het onderwerp vuurwerk, waarop een 
recordaantal leden reageerden. De 
resultaten zijn onder de aandacht 
gebracht van de woordvoerder in de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer.

v.l.n.r.: Marten Tel, Tibbe Breimer, Albert Weishaupt, Jaap van der Linde

Oproep: kent u CDA’ers 
waarvan u vindt dat ze hét 
talent van de toekomst zijn, 
geef ze aan ons door!

De ziekhuiszorg in Drenthe staat onder druk, vooral in 

Hoogeveen en Emmen. Daarom waren CDA-kamerlid Joba van 

den Berg en de Drentse gedeputeerde Hans Kuipers uitgenodigd 

om de CDA’ers bij te praten. 

Wauw, wethouder in Tynaarlo!

Een dynamische en mooie functie 
waardoor ik het politieke handwerk in 
al haar facetten gedurende 10 jaren 
heb mogen meemaken. Het CDA-
Tynaarlo ging in 2018 van 2 naar 3 
zetels en zo vormde ik samen met 
Femmo Haisma en Klaas Knot de 
fractie. Henk Lammers gaf aan vanaf 
1 februari van zijn welverdiende 
pensioen te willen gaan genieten en zo 
gebeurde het dat ik op 28 januari jl. 
werd geïnstalleerd als wethouder van 
Tynaarlo.
De eerste 7 weken als wethouder zijn 
werkelijk voorbij gevlogen!
Instappen in een rijdende trein 
betekent dat je af en toe naar adem 
moet happen omdat er veel verschil-
lende mensen en boeiende kwesties 
op je pad komen. 
Henk Lammers had me in december 
alvast enige wethouderslessen geleerd. 
Met de kennis en steun van het 
ambtenarenapparaat in Tynaarlo, en de 
collegiale sfeer in B&W is de start in 
deze nieuwe functie op een prettige 

wijze verlopen. 
Wethouder zijn in de gemeente 
Tynaarlo, dat is een grote eer! Henk 
Middendorp is nu fractievoorzitter en 
zo gaan we in een nieuwe samenstel-
ling op weg om het CDA de grootste 
partij te maken!

Hanneke Wiersema

Na een aantal jaren als bestuurslid van het CDA-Tynaarlo, 

werd ik in 2010 raadslid in de gemeente Tynaarlo.

Joba van de Berg betoogde dat het CDA 
zich wat de ziekenhuiszorg betreft, 
concentreert op: Beschikbaarheid, 
Betaalbaarheid, Bereikbaarheid.

De beschikbaarheid staat onder druk 
door tekort aan medicijnen, die vooral 
geproduceerd worden in India en China. 
Het coronavirus toont onze kwetsbaar-
heid. Ook zijn er personeelsproblemen 
door 15% verloop en 8% ziekteverzuim.
De betaalbaarheid staat onder druk, 
omdat er onvoldoende gebruik gemaakt 
wordt van ICT. Maar ook is niet duidelijk 
hoe effectief behandelingen zijn. Als de 
zorg onbetaalbaar wordt verdwijnt de 
solidariteit! De sluiting van Huisartsen-
posten en Spoed Eisende Hulp maken 
duidelijk dat ook de bereikbaarheid 
onderdruk staat. 
Door het indienen van de initiatiefnota 
“Zorg in de regio” wil de CDA-fractie de 
zorg bereikbaar houden. De minister  
moet meer regisseren en stimuleren. 

Ziekenhuizen zijn particuliere instellingen, 
maar worden wel met publiek geld 
gefinancierd. “Lokale bestuurders gaan er 
niet over, maar hebben er wel wat over te 
zeggen.” Om die zeggenschap gestalte 
te geven is samenwerking essentieel.
Door samenwerking kun je duidelijk 

maken wat je wilt. De Drentse Zorgtafel is 
daarom een uitstekend initiatief. Samen 
sta je sterk en kun je een vuist maken, 
zoek als lokale bestuurders bondgenoten. 

Ook gedeputeerde Hans Kuipers (GrL) 
benadrukte het belang van de zorgtafel. 
De samenwerking staat centraal. Steeds 
meer zorgorganisaties melden zich als 
deelnemer. Wij zijn nu instaat een vuist te 
maken!

Drentse samenwerking basis

voor ziekenhuiszorg


