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Geachte voorzittervan Provinciale Staten van Drenthe, geachte Statenleden,

Afgelopen donderdag werd door de overige leden van het College van Gedeputeerde Staten het
vertrouwen in een goede onderlinge samenwerking met mij opgezegd. Een verschil in stijl zou de

onderlinge chemie en daarmee het functioneren van het college in de weg zitten. Een zienswijze die

mij voor een voldongen feit stelde, onverwacht en pijnlijk.

Dat ik de gang van zaken betreur zal u niet verrassen, maar ik schik mij in het belang van Drenthe in

de uitkomst.

De afgelopen dagen heb ik gezien hoe velen oprecht aangedaan waren en het belang van Drenthe
vooropstelden bij hun handelen. lk heb echter ook gezien hoe enkelen - ongetwijfeld onder druk van

de toenemende berichtgeving - de beeldvorming naar hun voordeel poogden te kantelen door
anoniem te speculeren over het hoe en waarom. Dat draagt niet bij aan onze opdracht: handelen in
het belang van Drenthe en haar inwoners.

De afgelopen jaren heb ik getracht te werken aan een ander type politiek. Een politiek van openheid,
van luisteren naar elkaar, van wederzijds respect, maar vooral ook een politiek van waarde voor de

samenleving. lk zou wensen dat we vanuit die waarden met elkaar blijven omgaan. ln de samenleving

en in het bestuur. Daar heb ik mij met ziel en zaligheid voor ingezet in de prachtige jaren als

gedeputeerde.

Dat dit niet onopgemerkt is gebleven maak ik op uit de hartvenruarmende reacties uit provincie en

zelfs uit het land. lk ben geraakt door de vele waarderende, opbeurende en ook lieve woorden die
velen van u de afgelopen dagen naar mij hebben geuit. Dank daarvoor. lk kan u verzekeren dat het
veel voor mij betekent.

Tot slot wil ik u zeggen dat mijn verzoek tot ontslag, dat ik hiermee indien, een einde is aan een baan.

Niet aan een levensinstelling en opdracht die ik op een andere wijze zal blijven veruullen.

lk wil eenieder bedanken voor de goede samenwerking, maar speciaal u, leden van de Provinciale
Staten, voor de vele goede dingen die ik met u voor Drenthe heb kunnen doen.

lk wens u allen alle goeds.

Met hoogachtende groet,

Ard van der


