
   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 
Algemene Beschouwingen op de begroting 2016 - 11 november 2015. 
 
Voorzitter, 
 
De PvdA wil in deze Algemene Beschouwingen vooral ingaan op de onderwerpen die deel 
uitmaken van de Investeringsagenda. Maar voor we dat doen wil ik beginnen met te spreken 
over een Gastvrij Drenthe. 
In de taken die wij als provincie uitvoeren maar ook in de investeringsagenda willen we vooral 
gastvrij en uitnodigend zijn. Voor bedrijven om zich te vestigen, voor toeristen om zich te 
ontspannen en te genieten van onze cultuur en musea, voor jongeren en ouderen willen wij een 
goede woonprovincie zijn en hier en daar proberen we door proef wonen en –werken 
bijvoorbeeld het tekort aan huisartsen op te lossen. 
Er zijn veel Drenten die nog dagelijks te maken hebben met de gevolgen die de crisis voor hen 
persoonlijk heeft gehad.  Verlies van werk en een teruggang in inkomen, ‘onder water staan van 
het huis’, het niet kunnen vinden van passende huisvesting in de sociale woningbouw, zorg 
hebben om de beschikbaarheid van voorzieningen bij ziekte of ouder worden. En hoewel de crisis 
voorbij is en het consumentenvertrouwen stijgt is dat voor velen nog niet hun realiteit en is de 
werkloosheid in Drenthe nog altijd te hoog. 
Wij zijn in Drenthe ook gastvrij wanneer het gaat om vluchtelingen. De PvdA kiest hierbij voor 
kleinschaligheid, passend bij de maat hier in Drenthe, met lokale inkoop van alle benodigdheden 
in plaats van centraal in Nederland. We zien een grote veerkracht in de Drentse samenleving in 
het opvangen van de financiële crisis en nu weer in de opvang van mensen uit oorlogsgebieden. 
Die veerkracht sterkt onze motivatie nog meer om te investeren in al die vraagstukken die voor 
ons liggen in deze tijd. Zorg hebben voor de vragen van onze inwoners en tegelijkertijd ruimte 
bieden voor vluchtelingen die straks ook met een verblijfsstatus een plek moeten krijgen in onze 
samenleving.  
Hartverwarmend is de inzet van vele vrijwilligers, een inzet die wij van oudsher altijd hoog in het 
vaandel hebben gehad. Zorg is er om de mensen die angstig zijn of zich bedreigd voelen, zij 
willen ook gastvrij zijn maar hebben zelf nog zoveel problemen op te lossen.  
Het lijken uitersten maar ze horen ook bij elkaar, het kan om dezelfde bewoner gaan. 
 
Voorzitter,  
De PvdA is positief over de begroting 2016 en het meerjarenperspectief. De extra inspanning die 
daarvoor in dit huis is verricht waarderen wij! Het vraagt lef om zo met de gedeputeerde 
financiën van der Tuuk  alle posten door te spitten. En de gezamenlijke inspanning van College en 
de ambtelijke organisatie heeft daarmee het financieel perspectief verruimd. 
Het College legt een scherpe begroting voor.  Gericht op het uitvoeren van de 
investeringsagenda waarvoor 45 miljoen apart gezet wordt. Wij stemmen daarmee in, inclusief 
de post onvoorzien voor 2016.  
Nu moeten er plannen komen. Plannen die met betrokkenheid van de Staten worden 
ontwikkeld.  
Wij zijn blij met die werkwijze van het college. Het vraagt van ons als PS ook een actieve rol. De 
fractie van de PvdA pakt die handschoen graag op. En intensieve samenwerking met de 
samenleving, met bedrijven en organisaties in Drenthe. De ambtelijke organisatie heeft daarin 
een belangrijk aandeel. En wij vragen dat aandeel ook van de partijen die met hun investeringen 



de beschikbare middelen van de provincie gaan vermeerderen. Het zal veel inzet vragen nu de 
crisis nog sporen trekt in Drenthe. Het college steekt zijn nek uit, laat ambitie zien en dat 
verdient waardering.   
Wij hebben gevraagd om inzicht in de manier waarop samenwerkingsverbanden zich 
ontwikkelen en wat ze opleveren. Het college heeft toegezegd rapportage hierover op te nemen 
in de  P&C cyclus. 
Wij hebben ook gevraagd om kwaliteit bij alle op te stellen plannen. Wij zien daarbij het liefst 
een Drenthe profiel waarmee in alle sectoren gewerkt kan worden. Wij begrijpen dat het College 
deze suggestie meeneemt in de voorbereiding van de Statenontmoeting over de 
investeringsagenda. 
 
 
In Economisch Drenthe is de balans tussen bedrijvigheid en natuur, economie en ecologie, 
investeren in werk en meedoen voor iedereen, voor de PvdA belangrijk. 
Economie is naast geld verdienen, werkgelegenheid bieden, bedrijven vestigen, toeristen 
verwelkomen ook zorgen voor de fundamenten van Drenthe, de natuur, het cultureel erfgoed, 
de musea, de vele activiteiten op het gebied van kunst, sport en toneel op locatie. 
Wij zien dat ook graag terug in het Drentheprofiel. 
 
 
Arbeidsmarkt; aandacht voor de kansen van jongeren en ouderen. 
Mensen met een beperking die niet meer terecht kunnen in de sociale werkplaats. Het valt nog 
niet mee om resultaten te boeken. Pakt het college ook bij de Participatiewet de rol van aanjager 
en verbinder? Elke regio in Drenthe heeft zijn eigen problemen maar ook kansen om te 
ontwikkelen. Wij zetten in op een regio specifieke aanpak, met grensoverschrijdende 
samenwerking.  
 Naar Overijssel en naar Duitsland, het Emsland, het ontwikkelen van de Duitslandagenda. Dat 
biedt kansen vanuit de kracht van de regio. En het sluit aan bij de programma’s van Leader, de 
agenda van de Veenkoloniën en de Samenwerkingsagenda voor krimp- en anticipeerregio’s. 
Zodat we die mogelijkheden optimaal benutten. 
En als bedrijven hier eenmaal zijn willen we ons ook inspannen om ze te behouden, ook als het 
moeilijk gaat. Het college heeft toegezegd hier met partijen zoals NOM en Projectenbureau over 
in gesprek te gaan, we horen graag hoe dat zich ontwikkelt. 
 
 
Bereikbaar Drenthe 
Onze opmerkingen in de commissie over een brede visie op fietsend Drenthe zijn door de 
gedeputeerde bevestigd. Natuurlijk moet het gefaseerd. Grote projecten hebben een lange 
ontwikkelingstijd. Over GAE gaan we een open en realistische discussie voeren gericht op 
economie en bedrijvigheid. Ambulancepost, traumahelikopter horen daarbij.  
Bereikbaarheid moet ook zijn toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking. 
Aanpassen van bushaltes, looproutes voor blinden en slechtzienden, ongehinderde toegang tot 
gebouwen, het is zo belangrijk voor het meedoen aan het dagelijks leven. 
En wat bereikbaar Drenthe verder betreft voorzitter: Het blijkt dat in een landschappelijke 
provincie als Drenthe 16- en 17 jarige MBO scholieren soms hun gewenste opleiding moeten 
beëindigen omdat er onvoldoende geld voor school- en reiskosten aanwezig is. Recent is wat 
betreft de schoolkosten een oplossing bedacht door de TK maar voor de reiskosten geldt dit niet. 
Vanaf 2017 is het probleem sowieso opgelost omdat deze leerlingen dan ook van de OV-
studentenkaart gebruik kunnen maken. Middels een motie – die wij indienen samen met 
ChristenUnie, CDA  en GroenLinks willen wij het College oproepen om onderzoek te doen naar 
regelingen die elders, bv in Groningen en Limburg, zijn opgesteld om genoemde groep tegemoet 
te komen in hun reiskosten.  
 



 
Ruimtelijk Drenthe 
Voor de energieagenda streven wij naar een mix van duurzame energie, in samenwerking met de 
samenleving en bedrijven, waarbij draagvlak vanaf het begin deel uitmaakt van de 
ontwikkelingen. 
In de Veenkoloniën is dat helaas niet het geval. Wij begrijpen de emoties die het plaatsen van 
windmolens in deze aantallen oproept.  Het definitieve inpassingsplan van de minister zal 
binnenkort komen. Wij vragen het College voortdurend het gesprek te voeren met 
initiatiefnemers en Rijk, gemeenten en bewoners om tot betere afspraken te komen over lusten 
en lasten en ons hierover regelmatig te informeren. Wanneer kan de eerste rapportage verwacht 
worden?  
Begin volgend jaar zal de PvdA met een initiatiefvoorstel komen voor 
duurzaamheidsmaatregelen in samenwerking met sportverenigingen. Daarmee bouwen we 
voort op de bijeenkomsten die wij in 2015 met Voetbalvereniging Achilles 1894 en Sport 
Drenthe, de Milieufederatie en DEO hebben georganiseerd. Het voorstel zal zich richten op het 
ondersteunen van sportverenigingen, energiescans 
en de veldverlichting. 
 
 
Er ligt een opdracht voor volkshuisvesting. Er zijn meer geschikte en betaalbare woningen nodig, 
en aanpassing van de particuliere voorraad die niet ingericht is op langer thuis wonen. Wij zien 
hierin een actieve rol voor het college en er is tijdsdruk voor wat betreft de huisvesting van 
mensen op de wachtlijst voor sociale woningbouw, ouderen en statushouders. Wil het College 
ook samenwerken met gemeenten bij het beschikbaar stellen van blijversleningen? Waarmee 
particuliere woningbezitters met een lening van de gemeente hun huis kunnen aanpassen met 
bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer beneden. 
 
 
Energiek Drenthe 
Cultureel Drenthe is gebaat bij een goede basisstructuur. De provincie speelt hier een belangrijke 
rol. De investeringen gericht op een kwaliteitsimpuls en de extra aandacht voor Veenhuizen en 
de Kolonie van Weldadigheid tot Werelderfgoed ondersteunen wij van harte. Versterken van 
cultuur en erfgoed is voor ons vanzelfsprekend en wij nemen graag actief deel aan de 
voorbereidingen op de Cultuurnota.  
Het sociaal domein is een dunne nota waard, zo zei de gedeputeerde in de commissie. Wij 
vinden dun prima als het maar een kwalitatief goede nota is met een visie die past bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen. De toegankelijkheid van voorzieningen op het terrein van 
welzijn en zorg worden steeds belangrijker bij een ouder wordende bevolking.    Medische- en 
zorg voorzieningen moeten misschien in andere samenstelling op het platteland beschikbaar 
komen zoals in het dorpshuis+.   
Het ondersteunen van samenwerkingsvormen is een voorbeeld van die provinciale inzet.  
Voor een hartveilig Drenthe  is een goede structuur en coördinatie noodzakelijk, samen met 
GL/SP en CDA dienen wij hiertoe een motie in. 
 
 
Financiën en organisatie. 
Wij zien dat de organisatie in ontwikkeling is. Er wordt  geïnvesteerd in mensen en middelen om 
dit proces te begeleiden. Wij willen met meer regelmaat een rapportage over de resultaten. Om 
de ambities waar te kunnen maken is het werken als open netwerkorganisatie een succesfactor. 
Kan het college dit toezeggen? 
De PvdA heeft bij de Voorjaarsnota vragen gesteld over de inkoop van ondersteunende diensten. 
Deze vragen zijn beantwoord en een aanvullend gesprek met ambtenaren heeft nog meer 
duidelijkheid gegeven over de afwegingen die worden gemaakt. Dank daarvoor! De PvdA is 



voorstander van het werkgeverschap voor alle functies die bij de overheid nodig zijn, ook 
ondersteunende. De huidige lopende contracten  sluiten die mogelijkheid nu uit. 
Wij vragen de voortzetting van de beoordeling zoals die nu wordt gemaakt op het moment dat 
een contract vernieuwd moet worden. Vooral de aandacht voor een goed personeelsbeleid en 
betaling op basis van cao bij de dienstverlener moet zwaar worden gewogen als criterium voor 
de gunning evenals de overname van personeel. Graag een bevestiging van het College dat deze 
werkpraktijk wordt voortgezet. 
 
 
Voorzitter, afsluitend waardering voor de ambitie die het College hier laat zien met een 
begroting die op orde is. Na jaren van bezuinigingen kan er nu meer risico genomen worden om 
te investeren.  
De PvdA fractie  zal daaraan actief en met inzet meewerken. 
 
 
 
 
 
 


