
Voorzitter, 

De wittebroodsweken van dit College zijn voorbij. Er is werk aan de winkel. En dat 
gaat gebeuren met behulp van het collegeprogramma ‘Mooi Voor Elkaar’ én met 
voorliggende begroting. Gezien de financiële armslag geen jubelbegroting maar een 
gedegen begroting, sluitend en met een redelijk perspectief voor de komende jaren. 
En niet te vergeten een nog nader in te vullen Investeringsagenda van 50 miljoen.  

In mijn inleiding over dit onderwerp, twee weken geleden, stond ik stil bij de onrustige 
wereld waarin wij momenteel leven. Op de dag dat dit College aantrad, zette de 
Raad van State een streep door het PAS. Met grote gevolgen voor ons land. Ik ga 
hier vandaag geen uitgebreid verhaal over de stikstofproblematiek houden. Daar 
hebben we vorige week al voor bij elkaar gezeten en dat was vast niet de laatste 
keer. Maar ik wil wel even stilstaan bij de wijze waarop momenteel veel discussies 
worden gevoerd die te maken hebben met klimaat en/of energie. Het lijkt er op dat 
deze thema’s de samenleving splijten terwijl alleen verbinding ons verder helpt.  

Wat zich in de Veenkoloniën afspeelt rondom windmolens, zien we nu overal terug: 
voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren, vangen elkaar vlooien af en staan 
als kemphanen tegenover elkaar. Ik weet dat het eigenlijk ‘vliegen afvangen’ is maar 
als dit geen mooie zin vol biodiversiteit is voorzitter, dan weet ik het niet meer.  

En iedereen heeft een mening en de waarheid in pacht. En dat is wat anders dan de 
wijsheid in pacht.  

De politiek heeft die allang niet meer in de ogen van velen. Onbetrouwbaar en ver 
van de realiteit.  

De wetenschap wordt aan alle kanten aangevallen. Of het nu het RIVM is of het 
wetenschappelijk bureau van het CDA betreft: er deugt niets van.  

En ten slotte kan ook de journalistiek geen goed meer doen. Recent verscheen er in 
de media een overzichtskaart van Nederland waarop te zien was welke 
natuurgebieden in het bijzonder getroffen worden door een overdaad aan stikstof. 
Opgesteld door het RIVM en de Universiteit van Wageningen. Hoe betrouwbaar wil je 
het hebben. Het artikel in de media was puur informatief. Ik kijk later wat rond op de 
sociale media en dan valt m’n oog op een bijdrage van iemand die op het kaartje 
reageert met de opmerking: ‘Hou op met meningen, ik wil feiten!’  

Het enige waar iedereen het – in meer of mindere mate - over eens is, is dat er iets 
aan de hand is met het klimaat, met het opraken van onze natuurlijke grondstoffen 
en met onze toekomstige energievoorziening.  

Niets doen is dus geen optie. Wát te doen, dat is de vraag.  

Ook de PvdA heeft niet op alle vragen een antwoord. We zijn er naar op zoek en 
praten erover. Onderling, met onze achterban, op verjaardagen of op 



buurtbarbecues. We zoeken samen met anderen naar antwoorden en oplossingen. 
Om weer zeker te kunnen zijn van een hoopvolle toekomst.  

En dat alleen al geeft energie. Geen energie waar de kachel op kan branden of de 
auto op kan rijden. Maar energie waar we verwachtingen en perspectief uit kunnen 
putten. En volgens de PvdA is dát wat ons verder brengt: het gesprek aangaan met 
elkaar, ook hier in het Drents Parlement. En in ons geval als Statenleden -  en dus 
als volksvertegenwoordigers - verantwoordelijkheid durven nemen voor soms lastige 
besluiten.  

En voorzitter, misschien is het wel even goed dat Nederland een stikstofdiscussie 
voert. Het dwingt ons om na te denken over hoe het verder moet met onze 
omgeving. Met Drenthe in dit geval. Tijd voor reflectie dus ook.  

Misschien is dit wel hét moment om natuurbeleid te verbinden met de ontwikkelingen 
in onze leefomgeving. Natuurlijke oplossingen zijn van grote waarde voor diezelfde 
ontwikkelingen: bij het opwarmen van de aarde houdt de natuur onze steden en 
dorpen koel en onze voeten droog. En deze mooie volzinnen heb ik niet zelf 
verzonnen maar staan in het pamflet ‘Nederland Natuurpositief’, een uitgave van het 
Ministerie van LNV én de 12 provincies. 

Ik las recent een bijdrage in de Volkskrant van Klaas van Egmond, oud-directeur van 
het RIVM. En wie het RIVM niet vertrouwt moet nu maar even de vingers in z’n oren 
steken.  

Hij schreef dat in 1972 door de Club van Rome al aangegeven was hoe we nu, 
zoveel jaren later, tegen de fysieke grenzen van de groei zouden lopen. Voorzitter 
van de Europese Commissie was toen Sicco Mansholt, een PvdA’er, jawel. En 
medeverantwoordelijk voor de schaalvergroting in de landbouw en veeteelt in de 
jaren zestig, ook dat. Maar al in 1972 zag Mansholt het anders. Hij kwam met een 
concreet actieprogramma waarin hij voorrang gaf aan de voedselproductie – 
Europees dus – en de rol van materiële goederen wilde beperken. Dat zou 
gecompenseerd moeten worden door verruiming van immateriële goederen: 
onderwijs, geestelijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Het is er niet van gekomen.  

Vanaf de val van de Berlijnse Muur, 30 jaar geleden alweer, viert het neoliberalisme 
hoogtij. En nu, anno 2019, zegt nota bene de rechter tegen de overheid dat het niet 
langer mogelijk is om in een eindige wereld eindeloos te blijven groeien. Net zoals de 
commissie Remkes op het stikstofdossier reageert: ‘Niet alles kan.’  

En wat doen wij? We bedenken technische kunstgrepen om de werkelijke problemen 
van ons af te houden. 

Als we nu eens het gedachtengoed van Mansholt uit 1972 in het achterhoofd houden 
en we kijken naar de opgaven die er liggen in Drenthe dan brengt ons dat al snel bij 
de sociale agenda. Ik maak even grote sprongen, ik hoop dat u mij volgt maar het 
moet allemaal binnen 7 minuten. Onze fractie heeft bij de behandeling van de VJN 



aangegeven wat wij belangrijk vinden in die agenda, waar GS 2 ton structureel voor 
uittrekt:  

- een adviesraad toegankelijkheid: die zien we inderdaad terug in de begroting, 
- laaggeletterdheid: inzet wordt voortgezet, 
- sport: wordt vol op ingezet maar kan wellicht nog beter. Met een regionale 

sport toekomst verkenning en een provinciaal sportakkoord bijvoorbeeld, 
- en natuurlijk cultuur waarvoor GS eveneens 2 ton structureel uittrekt voor 

evenementen op het snijvlak van vrije tijd en cultuur. Het is alsof je Mansholt 
hoort praten… 

Het College haalt momenteel het net aan ideeën op over de sociale agenda in de 
provincie en komt binnenkort met haar bevindingen. Wij hebben er vertrouwen in dat 
GS met een goede aanpak komt. Want dat dit absoluut nodig is valt te illustreren aan 
de hand van de 5 belangrijkste opgaven waar het verschil gemaakt kan worden voor 
de Drentse samenleving, zoals STAMM CMO dit in een recente uitgave heeft 
verwoord. 

Met stip op 1 staat: samen met de inwoners. En met extra aandacht voor die 
inwoners die moeite hebben zelfstandig mee te kunnen doen. Het was ook niet voor 
niets dat ik daar in de commissie FCBE een opmerking over heb gemaakt. 
Inwonersparticipatie wordt genoemd in de Nota van Aanbieding maar slechts als 
bijzin. Dat is onbevredigend voor de PvdA en het lijstje van STAMM bevestigt dit 
beeld. We gaan het College hier kritisch op volgen. Want het is wat de PvdA betreft 
de enige manier om de grote vraagstukken van dit moment te kunnen benaderen. En 
alleen op die manier haal je de angel uit de discussies, haal je onvrede weg, geef je 
mensen vertrouwen en versterk je het gevoel van zeggenschap over je bestaan. 

Wij wensen GS en de ambtelijke organisatie veel succes en wijsheid het komende 
jaar en in het bijzonder een goede gezondheid. 


