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Voorzitter, 

De Algemene Politieke beschouwingen hebben een relatie naar de eerste voorjaarsnota in 

deze nieuwe bestuursperiode.  We zijn als CDA blij dat we samen verder aan de slag gaan 

met belangrijke onderwerpen in Drenthe. Samen is met elkaar, oppositie en coalitie kunnen 

elkaar op de inhoud vinden en versterken.  Er is een breed draagvlak mogelijk om goede 

dingen te doen op het gebied van wonen, werken en saamhorigheid met mogelijkheden 

voor burgers, boeren en buitenlui. Naast de dienstensector, waaronder de overheden, is 

vooral het bedrijfsleven, in het bijzonder het Midden- en Kleinbedrijf, een belangrijke motor 

voor banen en kansen voor mensen in Drenthe.  

Wij zullen als CDA actief meedoen in het vinden van de juiste opgaven om investeringen 

mogelijk te maken die het verschil kunnen maken. We willen reuring in Drenthe en onze 

Provincie nog beter op de kaart zetten. De parel van het Noorden zal glanzen, flonkeren en 

rust en ruimte geven maar er is ook lichte zorg.  

 We blijven royaal faciliteren op een Investeringsagenda en regiodeals die stuk voor stuk 

voor het CDA zeer belangrijk zijn. Is het College het met ons eens dat we-, op basis van de 

meest recente informatie vanuit den Haag, op ons qui vive moeten zijn met o.a. een 

verminderde bijdrage vanuit het Provinciefonds??    

Het CDA gaat voor een vitaal en leefbaar Drenthe met krachtige steden en goede 

voorzieningen, met meer aandacht voor de synergie tussen stad en platteland. De stad als 

een kwaliteitsbepalende invloed voor sociaal-maatschappelijke waarborgstelling die in kleine 

dorpen niet meer als een vanzelfsprekendheid er kunnen zijn. Ik denk aan de sluiting van te 

klein geworden scholen of de dorpssupermarkt. Ze zijn alleen nog mogelijk in nieuwe 

samenwerkingsvormen. Een samenwerking waarin de positie van de vrijwilliger er ook toe 

doet. Ik wil vanuit het CDA de acties vanuit de Brede Overleggroep Kleine Dorpen hier 

nogmaals positief waarderen. Goed dat er een BOKD is en dat geldt evenzeer voor 

organisaties als Zorgbelang Drenthe, Sport Drenthe en CMO/STAMM! En ik wil benadrukken 

voorzitter, dat wij ons zullen inzetten om de financiering vanuit de Nota Krimp en 

Leefbaarheid, die nu loopt tot en met 2020, daarna voor deze organisaties ook beschikbaar 

te houden want de Drenten kunnen niet zonder hen. 

Als CDA zijn we dankbaar zijn dat we in een land mogen leven dat zo veilig is en zo hoog in 

haar welvaartsniveau staat. Drenthe heeft een unieke positie van rust, ruimte en recreatieve 

waarden, maar de zorgpunten op het gebied van goede zorg kunnen we niet ontkennen. Of 

het nu gaat over thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en in het bijzonder de jeugdzorg 

we moeten hier ook als Provincie alert blijven dat we hier de goede dingen blijven doen. 

Preventie en besloten jeugdzorg moet de aandacht houden. De berichten dat DJI slechts een 

kleine voorziening rondom jeugdinrichtingen bepleit voor de toekomst baart ons zorgen, 



met name als het gaat om de werkgelegenheid. Voorzitter, het is van cruciaal belang dat 

onze aandacht voor die sector groot blijft en ik ben blij met de vragen van de CU op dit punt, 

Rondom sport hebben we de afgelopen periode gezien dat het WK Wielrennen en de 

Formule 1 Drenthe hebben laten liggen. Onder andere gestimuleerd door Drentse inbreng in 

het Nederlands vrouwenvoetbalteam kregen wij een ambitie om Noord-Nederland maar 

eens naar voren te schuiven rondom voetbal. Ik wil daar in 2e termijn een motie voor 

indienen. 

Voorzitter, ik wil tot slot nog twee punten noemen waar we echt extra op moeten gaan 

inzetten.  

De omgeving gaat veranderen, alleen al om haalbare en betaalbare doelstellingen te 

realiseren. Windturbines verschijnen aan de horizon en daken van bedrijfspanden en “vrije” 

gronden worden belegd met zonnepanelen. Ook bij de nieuwe Omgevingswet, die op 1 

januari 2021 een werkelijkheid moet zijn, moeten we die discussie over de openbare ruimte 

steeds scherp volgen. Het is prima dat verantwoordelijkheden naar andere kerntaakhouders 

gaan maar de discussie van draagvlak hoort daar voor ons bij. Een gelijke verdeling van 

lusten en lasten en geen onevenwichtige inbreuk op je leefomgeving.   

Als laatste, voorzitter, bodemwerking en gaswinning. We hebben eerder bij motie al bepleit 

dat de veiligheid van burgers voorop moet staan. Ik heb in mijn fractie gezien dat een aantal 

collega’s zeer strijdlustig is om dit dossier niet alleen te volgen maar men wil keiharde 

toezeggingen. Kort samengevat: Een herhaling van Groningse toestanden met Haagse 

bestuurders die eerst de problemen bagatelliseren, daarna toch weer gaskranen openzetten 

voor economische effecten en vervolgens burgers opzadelen met ongelooflijke 

administratieve procedures willen we in Drenthe niet.  Wij hadden een motie voorbereid 

maar dienen die niet in omdat we er een meer structureel aandachtdossier van willen 

maken en hebben op dat punt afgestemd met de VVD die dit onderwerp heeft geagendeerd 

voor de eerstvolgende vergadering van OGB. Ik reken overigens ook op steun vanuit 

Groningen en Fryslân om dit dossier bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband Noord-

Nederland krachtig aan te pakken.  

Voorzitter, de centrale boodschap is dat we als CDA tevreden zijn in de mogelijkheid om 

krachtig met elkaar samen te werken aan belangrijke opgaven.  In tweede termijn kom ik 

terug op de moties. 

  

Voorzitter, tot zover. 

 


