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EEN BIJZONDER
JAAR

2019 zit erop, wat speelde er aan

onderwerpen voor de Partij van de

Arbeid in Drenthe en wat vonden onze

volksvertegenwoordigers ervan? Een

jaaroverzicht in 12 berichten en twee

interviews.

Een ding is duidelijk: 2019 was een

bijzonder jaar. De PvdA werd weer de

grootste in Drenthe; Drenthe kleurde -

als enige provincie in Nederland -

rood. Zowel bij de verkiezingen van

Provinciale Staten als de

waterschappen waren de resultaten

uitstekend. Dat geeft hoop!Foto cover: Afbeelding
van Pexels via Pixabay



LIJSTTREKKER CEES
BIJL
Na lange tijd was Cees Bijl weer eens

lijsttrekker voor de PvdA bij de verkiezingen.

Voor de laatste keer was het in Enkhuizen waar

hij de troepen aanvoerde voor de

gemeenteraadsverkiezingen. Toen was hij

succesvol en in 2019 opnieuw. Drenthe was de

enige provincie in Nederland die rood kleurde. 

 

Het moet een bijzonder jaar voor je geweest

zijn, 2019.

‘Dat was het zeker. We hadden onszelf de

opdracht gegeven om weer Lijst 1 te worden.

Gezien de landelijke ontwikkelingen was dat niet

eenvoudig. Het werden heel bijzondere

verkiezingen waarbij Forum voor Democratie

landelijk de grootste partij werd. Maar als enige in

Nederland werden wij met de PvdA weer de

grootste. Ondanks dat we een zetel verloren was

dat een goede prestatie, zeker gezien waar we

vandaan kwamen als partij. In het vervolg heeft

Roelie Goettsch het informatietraject goed

opgepakt en alle partijen gehoord. Het

eindresultaat was een coalitie met vijf partijen.

Ook de PvdA heeft de bestuurlijke

verantwoordelijkheid voor Drenthe opgepakt. Eén

grote partij doet niet mee in de coalitie maar we

hebben onder meer door onze aanpak voor de

Investeringsagenda van Drenthe – waarbij alle

partijen in het Drents Parlement ideeën mogen

aandragen – ingezet op een zo breed mogelijk

draagvlak. We doen het met elkaar in deze

provincie.’ 

 

 



Hoe heb je de eerste maanden van de nieuwe samenwerking ervaren?‘
De dag van de installatie van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten was
natuurlijk bijzonder, ook omdat diezelfde ochtend de uitspraak van de Raad van State
inzake de stikstofaanpak bekend werd gemaakt. Ons coalitieakkoord kwam daarmee
gelijk in een ander daglicht te staan. Welke projecten konden wel of niet nog doorgang
vinden? Met dat onderwerp konden we gelijk vol aan de slag – en nog steeds. Plezierig
is dan wel dat de nieuwe samenstelling van ons college goed werkt, zowel qua
personen als partijen. We hebben daarin allemaal onze dossiers. Zelf heb ik bijvoorbeeld
weer cultuur, met daarin onder meer de Koloniën van Weldadigheid als belangrijk
onderwerp voor Drenthe. Maar ook andere zaken zijn de komende tijd van belang: de
sociale agenda voor Drenthe bijvoorbeeld, waar we met de PvdA veel aandacht voor
hebben gevraagd. En uiteraard klimaat en energie, waarbij de uitdaging is om daar ook
de kansen voor onze provincie in te benutten. Qua werkgelegenheid en nieuwe
duurzame technieken, zoals waterstof. Onderwijs is ook belangrijk voor ons, kijk
bijvoorbeeld naar de gesprekken die we momenteel met de Rijksuniversiteit van
Groningen voeren over een dependance in Drenthe. De Universiteit van het Noorden.’
 
Je hebt ook weer financiën in je portefeuille. Spelen daar ontwikkelingen de
komende tijd?‘
'Drenthe zelf staat er redelijk goed voor maar de positie van de gemeenten baart ons
wel zorgen. Wij zijn als provincie erg gebaat bij robuuste, sterke gemeenten. Dan
kunnen zij hun taken goed aan, bijvoorbeeld in de zorg. Primair moeten kabinet en
gemeenten daar zelf uitkomen de komende tijd maar wij geven ze wel steun, onder
meer vanuit het Interprovinciaal Overleg.’ 
 
En dan heb je verkeer en vervoer ook toebedeeld gekregen.
'Ja dat is wel bijzonder. Beton en asfalt daar vindt iedereen wat van. Daar kan ik dus
mooi op leunen. Zonder gekheid: we staan ook daar voor interessante vraagstukken. Ik
ben blij met de hernieuwde aandacht voor het openbaar vervoer. De ontwikkelingen op
het spoor lijken hoopvol. Meer treinen tussen Emmen en Zwolle bijvoorbeeld. Maar ook
de betere verbindingen met Duitsland waarnaar wordt gekeken. Zou mooi zijn wanneer
in 2023 de eerste treinen tussen Coevorden en Rheine gaan rijden. Onlangs hebben we
nog 10 bussen besteld die op waterstof rijden. Dat zijn voor Drenthe en onze inwoners
mooie nieuwe wegen.’

@gedeputeerde.cees.bijl



 

Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof nam na de

verkiezingen van maart 2019 het stokje over van

Roelie Goettsch. We zijn benieuwd naar zijn

ervaringen in het afgelopen jaar. Hendrikus kijkt

terug en vooruit. 

 

Hoe kijk je  terug op het afgelopen jaar?

‘In algemene zin is het een ronduit spannend jaar

geweest voor mij. Een verkiezingsjaar is dat

natuurlijk altijd maar deze keer was de aanloop tot

de uitslag ook nog eens erg interessant. Vol

goede moed waren we de campagne ingegaan en

stilletjes hoopten we weer de grootste partij in

Drenthe te mogen worden. Landelijk zitten we

alweer een tijdje in de lift en het zou zo maar

kunnen, was de gedachte. Toen ik na het

bezoeken van de uitslagenavond in Assen laat

naar bed ging, stonden we nog derde. ’s Ochtends

bij het ontwaken bleek het tóch gelukt te zijn. Met

een heel ander gemoed reed ik opnieuw naar

Assen om het verkiezingsontbijt bij RTV Drenthe

bij te wonen. Direct na de verkiezingen een

boeiend informatie- en formatieproces. Dat zijn

toch de krenten in de pap van de politiek, vind ik

altijd. Om daarin mee te mogen draaien is een

voorrecht. Maar ook weer spannend dus. En direct

weer daarop word je fractievoorzitter van een

nieuwe PvdA-fractie. Kortom, best een roller

coaster die eerste maanden van 2019. En dan aan

de slag met een nieuwe groep enthousiaste

PvdA’ers. Tja, wat moet ik er nog meer over

zeggen.’ 

 

FRACTIEVOORZITTER
HENDRIKUS LOOF



Je bent nu voorzitter van de Drentse Statenfractie van de PvdA, hoe bevalt dat?
'Kort maar krachtig: goed. Ik heb dit twee keer mogen doen in mijn periode als
raadslid in Hoogeveen en het ligt mij wel. We zijn snel nadat het stof van de
coalitieonderhandelingen was neergedaald met de hele fractie een weekend op pad
geweest om elkaar goed te leren kennen. En om van gedachten te wisselen over wat
we de komende jaren willen neerzetten. Dat was goed om te doen en daar plukken
we lang de vruchten van.’Hoe verloopt de samenwerking met de andere
(coalitie)partijen in en om het Drents Parlement?‘Dat was wel even wennen natuurlijk.
Nu met vijf partijen waarbij een traditionele oppositiepartij – althans in Drenthe –
zomaar in de coalitie terechtkwam (GroenLinks, red.). Ik moet zeggen dat het
gewenningsproces snel doorlopen is omdat we te maken kregen met de
stikstofproblematiek. En in zo’n heftig dossier leer je elkaar goed kennen. We zijn van
start gegaan met de afspraak elkaar niet te verrassen. En tot op heden gaat dat goed.
Natuurlijk is er af en toe beweging en reuring maar de persoonlijke verhoudingen zijn
volgens mij goed en dat is een belangrijke basis voor de komende jaren.’ 
 
Er komt veel op ons af, wat zijn de belangrijke onderwerpen voor de PvdA in
Drenthe in de komende tijd?
‘Kijkend naar de onderwerpen die we hebben ingebracht voor de investeringsagenda
gaat het voor ons om wonen, werk en onderwijs. En als bindmiddel zou ik
duurzaamheid willen noemen. Want verduurzaming gaat bij al die drie thema’s een
heel belangrijke rol spelen. Dan gaat het om meer dan bijvoorbeeld het isoleren van
je woning maar vooral ook om het toekomstbestendig maken van de wijze waarop
we met elkaar wonen, met elkaar werken en met elkaar leren.’



 

Aftrap van de campagne 

 

Een mooie rooie zondag moest het worden en dat

werd het ook. In de inspirerende omgeving van het

FC Emmen-stadion ging op 15 januari de campagne

voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de

waterschappen van start. De bijeenkomst – waarbij

Anne Doornbos op geheel eigen wijze optrad als

ceremoniemeester – ging swingend van start met

een optreden van de dansgroep Candy Soda

Popcorn, waarna Jacob Bruintjes (gewestelijk

voorzitter PvdA Drenthe) de aanwezigen welkom

heette. 

 

Hierna kreeg Wim Beekman het woord, algemeen

directeur van FC Emmen. Hij liet zien wat de

betekenis van FC Emmen is: sportief, maar zeker

ook maatschappelijk. Vanuit Fryslân was Lutz

Jacobi aanwezig; de PvdA-fractievoorzitter van

Leeuwarden hield een inspirerende peptalk.

 

Lijsttrekker Cees Bijl presenteerde de kandidaten,

sprak met de lijsttrekkers voor de waterschappen,

Fien Heeringa (Hunze en Aa’s) en Herman Beerda

(Noorderzijlvest), en met Agnes Jongerius

(fractievoorzitter PvdA in Europa). Hij sloot af met

de punten die de PvdA belangrijk vindt voor alle

Drenten: ‘Een vaste baan, een betaalbaar huis,

goed onderwijs en goede zorg en een wereld die

we met een gerust hart kunnen nalaten aan onze

kinderen en kleinkinderen. Dat is wat we willen,

zeker in Drenthe!’

 

JANUARI  2019



 

Subsidieregeling verduurzaming

sportclubs 

 

Het was een onderwerp dat nagenoeg

heel 2019 op de agenda stond, in ieder

geval op die van ons Statenlid Peter

Zwiers. In nauwe samenwerking met onze

Tweede Kamerfractie (William Moorlag)

vroeg hij voortdurend aandacht voor de

sportclubs en maatschappelijke

organisaties in Drenthe. Hoe kunnen zij

hun panden duurzamer maken wanneer er

geen ruimte is voor hun stroom op het

elektriciteitsnet? Ook subsidieregelingen

van het Rijk maken het niet gemakkelijk

voor verenigingen om bijvoorbeeld te

investeren in zonnepanelen. Met vragen in

het Drents Parlement en de Tweede

Kamer en diverse acties zat de PvdA

bovenop dit onderwerp.

FEBRUARI  2019



Wij staan wél op de lijst!

 

Onze kandidaten Willeke Hoiting en Carin

Roelands schreven een vlammende bijdrage

over vrouwen in de politiek. Het debat

hierover wilden zij een positieve draai geven

door aandacht te besteden aan de vrouwen

die wél op de verkiezingslijst staan. Op basis

van een krachtige drijfveer: ‘We willen de

wereld een beetje mooier maken. Bevlogen,

gedreven door onze idealen en vol energie

om een positieve bijdrage te leveren aan de

Drentse politiek en samenleving. Wij staan te

popelen om een bijdrage te leveren aan het

leggen van verbindingen tussen en met

mensen. Mensen met uiteenlopende

achtergronden en idealen. Juist daardoor

ontstaat versterking.’

MAART 2019



 

Ralph du Long: vicevoorzitter Drents

Parlement

 

Een mooi moment tijdens de

Statenvergadering van 17 april: ons

Statenlid Ralph du Long werd verkozen tot

vicevoorzitter van Provinciale Staten. Hij volgt

hiermee Johan Baltes (VVD) op, die op 27

maart afscheid genomen heeft van de Staten.

Tijdens de vergaderingen van Provinciale

Staten zit Ralph aan de zijde van Commissaris

van de Koning Jetta Klijnsma. Wanneer zij het

woord voert namens het College van GS

neemt hij de voorzittersrol over. Ook is Ralph

voorzitter van het Presidium.

APRIL 2019



 

Coalitieakkoord Mooi voor Elkaar! gepresenteerd

 

Het resultaat van de college-onderhandelingen als gevolg van de verkiezingsuitslag in

maart – PvdA de grootste partij en daarmee leidend in de coalitievorming – was dat vijf

partijen gezamenlijk aan de slag gingen: CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en VVD.

Deze partijen presenteerden op 20 mei hun coalitieakkoord. Onze nieuwe

fractievoorzitter Hendrikus Loof liet in een reactie weten enthousiast te zijn over de

inhoud: ‘Wat ons in het bijzonder trots stemt is dat het akkoord de inwoners centraal

stelt.’ De PvdA pleitte in haar campagne voor een sociale agenda met wonen, werk,

welzijn. Maar denk ook aan toegankelijkheid, diversiteit, de aanpak van

laaggeletterdheid en stimuleren van gemeenschapszin. ‘We zijn erg blij dat de sociale

agenda door de andere partijen is herkend en erkend. Aan de concrete invulling van de

sociale agenda gaan we werken de komende tijd, samen met inwoners en organisaties.’

MEI 2019



 

Openbaar vervoer in Drenthe 

 

In de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)

van woensdag 19 juni werd uitgebreid

stilgestaan bij het openbaar vervoer in

Drenthe. Voor de PvdA een belangrijk

onderwerp, zo gaf Statenlid Rudolf Bosch aan:

‘De reiziger moet eenvoudig en laagdrempelig

gebruik kunnen maken van de verschillende

vormen van publiek en openbaar vervoer. In

een dunbevolkte regio als Drenthe blijft het

organiseren van collectief vervoer een

uitdaging. De PvdA blijft de vinger aan de pols

houden, zodat openbaar vervoer in Drenthe

ook echt voor iedereen bereikbaar,  en

toegankelijk blijft.’ Toegankelijkheid wordt

daarbij breed bekeken; zo vindt de PvdA ook

bijvoorbeeld de kwaliteit van de

informatievoorziening van belang.

 

JUNI  2019



 

Voorjaarsnota en sociaal beleid 

 

In het Drents Parlement vond op

woensdag 3 juli de laatste vergadering

van Provinciale Staten plaats voor het

zomerreces. Belangrijk agendapunt: de

Voorjaarsnota. De 1e nota van het

nieuwe College is weliswaar

‘beleidsarm’ maar de fracties konden

hun wel hun wensen voor de Begroting

2020 aanreiken. En dat deed de PvdA

dan ook. Onze fractievoorzitter

Hendrikus Loof reikte onder meer

enkele onderwerpen aan die

meegenomen kunnen worden in het

sociaal beleid van de provincie. Ook

kwam de uitwerking van het landelijke

Klimaatakkoord ter sprake: ‘Voor de

PvdA telt in het bijzonder een eerlijke

verdeling van lusten en lasten,

gekoppeld aan draagvlak en participatie.

Evenals een woonlastenneutrale

uitvoering.’

JULI  2019



 

Universiteit van het Noorden 

 

Statencommissielid Michel Berends schreef

een prikkelende column in het Dagblad van het

Noorden over een mogelijke dependance van

de Rijksuniversiteit Groningen in Drenthe. ‘Met

de 4 O’s (ondernemen, onderwijs, onderzoek en

overheid) als basis zijn nieuwe activiteiten van

de Rijksuniversiteit in Drenthe kansrijk.’ (..) ‘Het

kan enorm bijdragen aan de bloei van de regio.’

Met zijn column borduurde Michel voort op de

motie die de PvdA indiende in de laatste

Statenvergadering voor het zomerreces, samen

met de fracties van VVD, CDA en GroenLinks.

Zij verzoeken daarin het College van GS om

met partijen in gesprek te gaan over de

mogelijkheden voor een 'Universiteit van het

Noorden'. Alle fracties stemden voor de motie.

 

 

AUGUSTUS/SEPTEMBER
2019



 

Stikstof: het beleidsproces

 

De uitspraak van de Raad van State over

de omgang met het teveel aan stikstof

in ons land stond in het najaar meerdere

keren op de agenda van het Drents

Parlement. Statenlid Jos Schomaker was

de woordvoerder op dit belangrijke

onderwerp. De PvdA-fractie

onderschrijft de inhoud van het rapport

van de commissie Remkes en de goed

gekozen titel ‘Niet alles kan’. ‘We willen

veel in dit kleine landje, misschien wel

teveel. We zullen, of we willen of niet,

naar een andere inrichting van de

economie toe moeten. En we moeten op

zoek naar herstel van de balans tussen

natuur, welvaart, welzijn van mens en

dier.’ We kunnen onze sterke

economische positie behouden door ons

op kwaliteit te onderscheiden, zo gaf

Jos in het Drents Parlement aan. ‘Door

kwalitatieve innovatie te stimuleren

waarbij duurzaamheid en een schone,

gezonde omgeving van het grootste

belang zijn. Vanzelfsprekend is goed

overleg belangrijk op deze koers naar

een andere economie.’

 

OKTOBER 2019



Drents Museum koopt schilderij Van Gogh aan

 

Het schilderij ‘Onkruid verbrandende boer’ van

Vincent van Gogh werd op woensdag 13

november geveild in New York en gezamenlijk

aangekocht door het Van Gogh Museum in

Amsterdam en het Drents Museum in Assen. Een

prachtig resultaat, zo gaf ons Statenlid Janny

Roggen aan: ‘Voor de tweede keer is het gelukt

een schilderij te kopen dat zowel in Amsterdam

als in Drenthe te zien is. Goed dat niet alleen dat

de provincie zich daar sterk voor heeft gemaakt,

het College van GS, maar ook dat de Vrienden

van het Drents Museum behoorlijk hebben

bijgedragen in de aanschaf. En dat is heel

bijzonder, want de meeste musea hebben een

vriendengroep die lang niet zo groot is als die

van het Drents Museum. Dat geeft aan dat niet

alleen de politiek een aankoop omarmt maar ook

veel inwoners van Drenthe. Wij kunnen daar trots

op zijn.’

NOVEMBER 2019

Foto Sake
Elzinga/Drents

Museum
 



 

Sluiting KvK Emmen

 

Op vrijdag 6 december kwam het nieuws

naar buiten dat het enige kantoor van de

Kamer van Koophandel (KvK) in Drenthe

haar deuren gaat sluiten per 1 januari

2020. In een ondernemende provincie

als Drenthe is volgens de Statenfractie

van de PvdA een kantoor van de KvK

noodzakelijk. De PvdA is dan ook

ontstemd over dit besluit van de KvK en

stelde hierover vragen.

Statencommissielid Fenneke Mensen wil

onder meer weten of GS het met de

PvdA-fractie eens is dat het sluiten van

deze vestiging slecht is voor de

(startende) ondernemers in Drenthe. ‘En

heeft GS nog geprobeerd om de KvK op

andere gedachten te brengen en ze,

eventueel tijdelijk, te houden in

Drenthe?’

 

DECEMBER 2019



www.drenthe.pvda.nl
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