
	
	

   STATENFRACTIE  DRENTHE 
	
	
Algemene Beschouwingen 2016: de Staat van Drenthe 
 
Het is tijd voor de Algemene Beschouwingen, op een moment waarin 
voorzichtig het optimisme groeit dat we de economische crisis achter ons 
kunnen laten. Kijkend naar Drenthe zien we meer bedrijven die de 
orderportefeuille gevuld hebben voor langere tijd. Er is sprake van een 
steeds intensievere en succesvolle samenwerking tussen overheid, 
onderwijs en ondernemers. Er zijn ook meer mensen die een baan vinden. 
De kern van het coalitieakkoord is het streven naar een duurzame 
economische ontwikkeling, waardoor meer mensen werk kunnen vinden 
en behouden. Mensen staan niet meer aan de kant maar kunnen zelf hun 
inkomen verdienen. 
 
Provincie jaagt aan 
Het herstel in Drenthe is echter nog broos en geldt zeker niet voor alle 
sectoren. De provincie probeert haar bijdrage te leveren, met een 
Voorjaarsnota die beleidsrijk is en veel financiële ruimte bevat. Dat is 
positief, na jaren van bezuinigen. De provinciale overheid loopt voor de 
troepen uit met meer beschikbare middelen. Kunnen onze partners in 
Drenthe dit ook doen? Om de spin off te realiseren die we voor ogen 
hebben? Bij de Greendeals lukt het nu heel goed, dat is bemoedigend na 
een lange aanlooptijd. Het MKB is onze motor, kleine bedrijven meestal 
met minder dan 12 werknemers. Zij hebben soms te maken met 
opvolgingsproblematiek en banken die moeizaam geld lenen. Wij vragen 
het college van GS erop te letten dat er bij de SNN en de NOM goede en 
gemakkelijke regelingen zijn die het ondernemen ondersteunen. 
 
Een andere organisatie 
Het coalitieakkoord en dit College vragen om een andere werkwijze, een 
andere cultuur, een andere provinciale organisatie. Er is extra aandacht 
en geld nodig om dit proces te kunnen uitvoeren in de organisatie, zo 
wordt gezegd. We vinden die investering in de ambtelijke organisatie 
belangrijk, ook om de ambities van het college en de Staten in de 
komende tijd te kunnen realiseren. Want ambities zijn er volop. Wij zijn 
positief over de vele extra investeringen – van fietsen tot en met de TT en 
van het revitaliseren van vakantieparken tot en met de acquisitie van 
bedrijven. Ook cultuur en erfgoed zijn grote publiekstrekkers in onze 
provincie; het college investeert extra in de infrastructuur van de grote 
culturele instellingen van onze provincie. Het levert hopelijk allemaal 
werkgelegenheid op en het is prima om daar geld in te investeren.  



 
Meer werk 
De doelstelling van het coalitieakkoord staat voor de PvdA nog steeds als 
paal boven water: we willen naar het landelijk gemiddelde voor wat 
betreft het aantal werkzoekenden. Het inzetten op directe en snelle 
begeleiding helpt, om daarmee een langdurige werkloosheid en steeds 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt te voorkomen. Tegelijkertijd willen we 
de werkgelegenheid laten toenemen door investeringen in en met het 
bedrijfsleven en zorgen dat er aansluiting is met werkzoekenden. Dat is de 
opgave. Dus we stemmen in met de extra middelen van deze 
Voorjaarsnota, meerjarig gespreid. Het is wel een proces dat al een aantal 
jaren loopt en we gaan er vanuit dat hiermee de resultaten behaald 
worden. Graag blijven we op de hoogte van het verloop. 
 
Sociaal ondernemen 
De ‘andere’ cultuur van Drenthe zien wij overigens ook al buiten dit huis, 
bij de sociale ondernemers in onze provincie. Zij koppelen nadrukkelijk 
economische doelen aan maatschappelijke meerwaarde. Dat is een 
ontwikkeling die steun verdient! Samen met de ChristenUnie hebben we 
daarom een motie opgesteld die van de provincie vraagt om sociaal 
ondernemerschap te stimuleren.  
 
De sociale kant van Drenthe 
Dit laatste punt willen we graag breder trekken: de verbinding tussen 
economische en maatschappelijke waarde is wat onze fractie betreft een 
van de kernpunten in het provinciaal beleid. In een samenleving is de 
economie belangrijk, maar het gaat de PvdA om meer dan alleen geld. De 
sociale kant van Drenthe is minstens zo belangrijk en daar gaan we nu 
nader op in. Onze fractie wil niet louter en alleen sturen op economisch 
rendement. Er is volgens ons ook aandacht nodig voor werkzoekenden en 
armoedebestrijding, voor ontgroening en vergrijzing en voor 
voorzieningen in de steden en op het platteland. Die balans – tussen 
economische en maatschappelijke waarde – wordt de laatste maanden 
steeds beter gevonden in het Drents Parlement en onze fractie zet daar 
ook nadrukkelijk op in. We hebben de nota’s met een sterke sociale 
component vastgesteld, zodat de uitvoering verder kan. Behoud en 
versterking van leefbaarheid staan daarbij voorop. Een belangrijke rol 
spelen bijvoorbeeld de bibliotheken, als plekken voor ontmoeting en 
katalysator in doelstellingen als het verminderen van laaggeletterdheid. 
De provinciale verdeling van middelen voor de bibliotheken dreigt kleinere 
gemeenten op dit punt te benadelen: we willen hier graag een oplossing 
voor. Samen met het CDA dienen we hiervoor een motie in. 
 
Toegankelijke provincie 
Een thema dat hieraan raakt is de toegankelijkheid voor mensen met 
beperkingen. Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking is in december 2006 vastgesteld en tien jaar later is het ook – 
eindelijk! – in Nederland Kamerbreed geratificeerd, zowel in de Tweede als 
Eerste Kamer. Want elk mens heeft recht om volledig te participeren. 



De PvdA wil het onderwerp toegankelijkheid in de provincie agenderen. 
Wij hebben veel te doen, zodat iedereen mee kan doen. We dienen 
hiervoor een motie in, met steun van vele anderen in deze Staten. 
 
Goed wonen voor iedereen 
Het wonen is eveneens een onderwerp dat onze aandacht vraagt. Over de 
beschikbare huizenvoorraad bestaat groeiende zorg. Zijn de juiste 
woningen beschikbaar en zijn ze betaalbaar? De sociale woningbouw staat 
ernstig onder druk, corporaties zijn beperkt in hun slagkracht. De 
particuliere verhuur is vaak te duur en een huis kopen is, zeker voor 
starters, niet zo gemakkelijk. De gemeenten zijn op dit moment bezig om 
met de woningcorporaties de woonvisies op te stellen voor de komende 
jaren. Wij vragen het college om met de gemeenten eind dit jaar over 
deze plannen in gesprek te gaan. Ga samen overleggen over de 
knelpunten en vul de rol van de provincie in de volkshuisvesting actief in. 
En voor de financiën is een bredere blik wellicht belangrijk. 
Pensioenfondsen kunnen ook financiers zijn; er is geld genoeg in dit land 
voor investeringen! 
 
Leefbare binnensteden 
Het college van GS schrijft: ‘kom met voorstellen’. Dat doen we, ook op 
dit punt. De PvdA dient een motie in voor het instellen van een 
‘binnenstadsfonds’. Hoe kunnen onze binnensteden toekomstbestendig 
worden ingericht, ook dat is een aspect van leefbaar Drenthe. En dan gaat 
het niet alleen om detailhandel maar ook om cultuur, wonen en andere 
vormen van bedrijvigheid. De vier steden Assen, Emmen, Hoogeveen en 
Meppel staan in de startblokken met plannen en met geld. De provincie 
kan wat ons betreft niet achterblijven. Wij vragen het college met de grote 
gemeenten in gesprek te gaan.  Samen onderzoeken en ontwikkelen naar 
toekomstbestendige vitale binnensteden. En daar horen ook middelen bij, 
mogelijk een combinatie van de investeringsagenda en al bestaande 
reserveringen. Wij zien een voorstel hiervoor dit najaar graag terug bij de 
begroting. 
 
Actief tegen Armoede 
Tot slot van dit sociale deel een thema dat belangrijk is en blijft: de 
bestrijding van armoede. In Drenthe groeien ruim 11.000 kinderen op in 
armoede. Op initiatief van de SP dienen we een motie mee in om na de 
zomer hier een werkconferentie over te organiseren. Inzet: gemeenten 
ondersteunen met hun armoedebeleid, met bijzondere aandacht voor 
kinderen. 
 
Bereibare regio 
We sluiten deze beschouwingen af met enkele opmerkingen over verkeer, 
landschap en flora en fauna.  Ook daarmee kunnen we ons in Drenthe 
onderscheiden. In Drenthe is de afgelopen tijd de discussie over de 
bereikbaarheid en veiligheid van het verkeer weer opgelaaid. We hebben 
ernstige ongelukken gezien op de N34. Maar er is ook de dreigende 
filevorming bij Groningen, door het vele werk aan de zuidelijke ringweg 



daar. Wij kregen een brief van Groningen Verdient Beter, met veel kritiek 
op de voorgestelde aanpassingen bij vooral het Julianaplein. Aan het 
college van GS de vraag dit scherp in de gaten te houden. Een brede en 
open inventarisatie van de verkeersstromen naar Groningen aan de 
oostkant van Drenthe is wat ons betreft een prima actie.   
  
Landschap en economie 
Een fraai landschap is de manier om bedrijven te lokken. Uit een 
onderzoek van de Universiteit Wageningen en het Landbouw Economische 
Instituut komt die conclusie naar voren. Economische groei en fraaie 
landschappen houden verband met elkaar. Tegelijk wordt gesteld dat het 
landschap vaak een blinde vlek is bij de plannenmakerij en -makers. Hoe 
kunnen we die kennis in Drenthe beter benutten? Zullen we deze 
onderzoekers eens uitnodigen voor een Statenontmoeting na de zomer? 
Want hoe werkt dit dan voor regio’s zoals Drenthe? En dan als peper voor 
de discussie betrekken we daar ook graag Adriaan Geuze erbij, de 
bekende landschapsarchitect. Hij zet ons aan het denken over de 
inrichting van onze provincie en de verbindingen met grote steden. Graag 
een reactie van College en fracties op dit idee. 
 
Weide- en akkervogels 
Last but not least: de natuur van Drenthe. We gaan er na het reces 
uitgebreid informatie over krijgen, inhoudelijk en financieel. Maar nu 
alvast een vervolgvraag voor wat betreft de weidevogels. Het onlangs 
gehouden symposium was zeer bezocht, maar wat nu? Er moet iets 
gebeuren: het moment is er nu om door te pakken. Graag horen we van 
het college welke ideeën daarover bestaan. 
 
 
Roelie Goettsch, fractievoorzitter PvdA Drenthe 
 
 


