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Onderwerp: Terugblik op de Drentse Ambassade

Geachte voorzitter/leden,

Het was geweldig! Met dit gevoel kijken wij terug op de Drentse Ambassade in
Den Haag. Van l3 tot en met 18 september 2017 hebben we de innovatieve kant van
Drenthe op verschillende manieren voor het voetlicht kunnen brengen. En het werd
gezíen! Hierbij informeren wij u over het verloop van de Drentse Ambassade.

Resultaten

Hoewel het altijd lastig is de resultaten van een dergelijk evenement te kwantificeren
en te kwalificeren, kunnen we stellen dat ons verhaal gehoord werd. De media-
aandacht voor de gehele week was goed. ln de bijlagen treft u een overzicht aan van
de nieuwsberichten en een bloemlezing uit de Tweets op Twitter. Uit een analyse van
de social mediaberichten blijkt dat #drentseambassade trending topic was en goed
voor een advertentiewaarde van meer dan € 300.000,--.
De netwerkbijeenkomsten over journalistiek, energielandschappen, groene economie,
grensoverschrijdende samenwerking en toekomstgerichte landbouw werden alle goed
bezocht met gemiddeld zo'n 65 à 70 bezoekers. Het Noordelrjk Event mocht rekenen
op zo'n 130 gasten. ln totaal hebben we ruim 500 mensen mogen ontvangen in de
Drentse Ambassade.

Het publiek bestond onder meer uit Kamerleden, Europarlementariers, ambassadeurs
van verschillende landen, bestuurders van provincies en gemeenten, directeuren van
ministeries, journalisten, bedrijven, belangenorganisaties, beleidsmakers van verschil-
lende overheden en koepelorganisaties. We hebben onze lobbyboodschappen
kunnen laten horen en diverse gesprekken hebben geleid tot vervolgafspraken met
bijvoorbeeld Kamerleden en ministeries.
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We hebben zeer veel positieve reacties ontvangen van de aanwezigen. Een gedeelde
opmerking was dat het goed is om jezelf als provincie op deze manier te laten zien in
Den Haag. Daarnaast was een veel gehoorde opmerking onder aanwezigen dat ze
niet bekend waren met deze innovatieve ontwikkelingen in Drenthe. Zoals
Jan Rotmans het zei 'Drenthe loopt voorop in de biobased chemie, maar dat is het
best bewaarde geheim van het land'. Hier hebben we tijdens de Drentse Ambassade-
week een kickstart in kunnen maken, maar er moet nog meer gebeuren.

Vervolg

Momenteel zijn we nog druk bezig met de afronding van de Ambassade. Alle sprekers
en betrokken bedrijven ontvangen een bedankbrief. Er wordt een terugblik gemaakt
op de bijeenkomsten met mooie foto's en quotes. Deze terugblik wordt digitaal ver-
spreid onder alle genodigden, is te vinden op onze website en wordt in beperkte opla-
ge gedrukt. We bereiden ons voor op hoe de Drentse Ambassade een vervolg krijgt,
want dat we ons verhaal moeten blijven uitdragen is eens temeer bevestigd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bi

1. Overzicht Nieuwsberichten
2. Bloemlezing Tweets
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Vaãa¡dan

Het Prinsjesfestival staat dit jaar ¡n het teken van de Pac¡ficatie, het einde van jarenlange strijd
over kiesrechi en ondeMijsvrìjheid. Het ¡s de vijfde keer dat het evenement rond Pr¡nsesdag
wordl gehouden. Het festjval is dit jaar van donderdag 14 tot en met d¡nsdag '19 september.

Met de Pacificat¡e van '1917 kwam een einde aan een jarenlange
strild lussen verschillende relig¡euze en politieke groeperingen. De
gelijke behandel¡ng van openbare en bijzondere scholen, de
invoering van het algemeen kiesrecht en de evenredige
vertegenwoordiging waren de uitkomst daarvan. Op verschillende
man¡eren staat het festival stil b¡j polar¡sat¡e en pac¡ficat¡e, toen én
nu. Naast de vaste onderdelen a¡s de PrinsjesFotoTentoonstell¡ng,
de Pr¡nsjesRede en de Pr¡nsjesHâtwalk zijn er dit jaar twee nieuwe
activiteiten op het festiva¡: het Prinsjeslab en de Lobby Helpdesk.

Het Prinsjesfestival biedt ieder jaar een podium aan een provincie. Op deze man¡er wil het
festival een brug slaan naar de rest van het land en ervoor zorgen dat het 'feest van de
democratie' niet ãlleen een Haags feestje, maar een feest voor iedereen is. ¡n 201 7 verb¡ndt
de prov¡ncie Drenthe zich aan het Prinsjesfestival. Donderdag gaf oud-burgemeester Jozias
van Aartsen - als waamemend Comm¡ssaris van de Koning in Ðrenthe - een toelichting op
hel provinciale programma.

Grote foto: Gert R¡phagen (Twitter)
Kle¡ne foto: Provinc¡e Drenthe (Twitter)
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Prinsjesdiner dit jaar samengesteld door Drentse chefkoks

04 sep 2017, 17:41

Nieuwslabels: D3Loohoeve. Drenthe. iúarleen en leroen Erouwer. PrtÆjesdiner. prrnsieskok

Door ùlarieke van d.eA Oud.en Cateqorie: Cuftuur. ùIet video

Vanrndrn

ln aanloop naar Prjnsjesdag is van 1 4 tot en met 1 I seplember weer het jaarl¡jkse
Prinsjesfestival. Naast een Prinsjesconcert, -debat en -expos¡tie is er ook het Prinsjesdiner

Het Pr¡nsjesd¡ner maakt âl jaren deel u¡t van het
fest¡valprogramma. D¡t jaar is Drenthe gastprov¡nc¡e van
Prinsjesfestival. Jeroen en Vlarleen Brouwer (kleine foto) van
restaurant De Loohoeve mogen zìch d¡t laar Prinsjeskok noemen. Zi
bedachten een dfiegangendiner dãt in september door de Haagse
restaurants Schlemmer, La Liguria en Cotton Tree by D¡m¡tj wordt
geserveerd.

"We gebruiken in het menu ge¡lenyoghurt, wat kenmerkend ¡s voor
de streek waar we zelf uit komen. De Haagse restaurants mogen er volled¡g hun e¡gen twist
aangeven dus hoeven niet per se streekproducten te gebruiken. ln het voorgerechl staan
tomaten centraal, het hoofdgerecht bestaat uit boerder¡j-eend met rode biet. Het dessert is een
heerlijke cheesecake mel onder andere bramen en groene thee", aldus de koks tegen Den
Haag FM. W¡l je dit menu zelf proeven? Reserveer dan b¡j een van de deelnemende
restauranls en vraag naar het Prinsjesd¡ner.
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ASSEN/DEN HAAG - "Laat je eens effe mooi zien." Dat is volgens waarnemend
commissaris van de koning Jozias van Aartsen in één zin het doel van de
Drentse Ambassade in Den Haag.

GESCHREVEN DOOR

serge vinkenvleugel

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/ 125466/Drentse-Ambassade-laat-je-eens-effe-mooi-2i... 29-g-2017
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13 tot 19 september vestigt de provinc¡e een tijdelUke ambassade in

Nieuwspoort, naast het regeringscentrum. De provincie Drenthe wil een week

lang haar parels promoten en dat zijn er meer dan rust, ruimte en geweldige

vrije-tijds-economie volgens het college van Gedeputeerde Staten en

commissaris Van Aartsen. 'We willen laten zien wat ze over Drenthe in het

westen niet weten.'

Duurzame landbouw

Drenthe wil graag haar innovatieve en duurzame landbouw promoten. Volgens

gedeputeerde Henk Jumelet loopt Drenthe daarin voorop. "We moeten in Den

Haag laten zien hoe we productie verduurzamen en gezond voedsel

produceren." Over dat voedsel wordt niet alleen gepraat, op de Drentse Markt op

zaterdag 16 september en in diverse Haagse restaurants is het de hele week ook

te proeven.

ln een politieke bijeenkomst wil Drenthe de toekomst van het landbouwbeleid

verkennen met bijdragen van onder meer oud-minister van Landbouw Cees

Veerman en oud-minister van Landbouw en commissaris van de koning in

Drenthe Jozias van Aartsen. Ook Drentse boeren doen mee aan de discussie.

Groene economie

Ook in duurzame en groene economie wil Drenthe voorop lopen. Gedeputeerde

Tjisse Stelpstra: "Drentse bedrijven en onderwijsinstellingen lopen al voorop in

de ontwikkelingen op het gebied van biobased economy. ln een bijeenkomst

discussiëren we over kansen en bedreigingen in de overgang naar een groenere

en schonere economie." Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans doet mee aan

de discussie.

Duurzame energiewinning

Ander speerpunt: nieuwe duurzame energie en energielandschappen. Denk

daarbij niet alleen aan windmolens, maar ook aan zonneparken, aardwarmte en

biogas. Maar volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra moet Den Haag ook meer

rekening houden met de gevolgen voor het landschap bij nieuwe vormen van

energiewinning.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/l25466lDrentse-Ambassade-laat-je-eens-effe-mooi-2i... 29-9-2017
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Stelpstra doelt daarmee brjvoorbeeld op het moeizame proces van de realisatie

van grote windmolenparken, waarover niet de provincie maar uiteindelijk het Rijk

de zeggenschap heeft en waartegen veel protest is. Eén van de architecten van

het huidige kabinet die die windmolenparken bedacht is PvdA'er Diederik

Samson, hr.1 komt mee discussiëren.

Noorden heeft nog ruimte

Volgens gedeputeerde Henk Brink slibt de Randstad steeds meer dicht. Ook daar

liggen volgens hem kansen, in het noorden is nog voldoende ruimte voor werk en

wonen. Op de Drentse ambassade is er ook aandacht voor de relatie Drenthe -

Duitsland en de uitwisseling van arbeid over de grens. Grensoverschrijdend

schrijver Tommy Wieringa levert een bijdrage aan de discussie.

Regionale journalistiek onder vuur

Ook is er aandacht voor de regionale journalistiek. De provincie Drenthe

organiseert samen met RTV Drenthe en Perscentrum Nieuwspoort een

bijeenkomst over 'De geloofwaardigheid van de journalistiek'. ledereen is online,

iedereen bepaalt zelf wanneer en hoe nieuws wordt geconsumeerd, steeds meer

nieuws wordt geconsumeerd via Facebook en Google. Fake News, daar hadden

we tien jaar geleden nog niet van gehoord, althans niet op deze schaal. Het

onderscheiden van echt nieuws wordt steeds ingewikkelder. Wat betekent dit

voor de journalistiek?

Hoofdspreker van deze bijeenkomst is Joris Luyendijk (ournalisti publicist).

Aansluitend is er onder leiding van Dink Binnendijk (hoofdredacteur/directeur

RTV Drenthe) een paneldiscussie met Joris Luyendijk, Marc

Veeni n gen (hoofdredacteur 0 m roep G elderla nd), H ans

Nijenhuis (hoofdredacteur AD) en Bert Huisjes (directeur/hoofdredacteur WNL)

Effe binne halen werkt niet

Jozias van Aartsen weet als geen ander hoe het werkt in Den Haag: "We gaan er

niet heen met de gedachte we gaan nu dit of dat binnen halen. Zo werkt dat niet

Bovendien zijn alle ogen nu gericht op de formatie van het nieuwe kabinet. Maar

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/I25466lDrentse-Ambassade-laat-je-eens-effe-mooi-2i... 29-9-2017
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we gaan wel laten zien wat er allemaal in Drenthe kan."

Alle gedeputeerden en de commissaris zijn de hele week de gastheren ofwel de

ambassadeurs in de Drentse Ambassade. Daarbij worden ze ondersteund door

tal van "Drentse" exportproducten zoals de bands Tangarine, de Pauperband

(Pauperparadrls) en het Noordpoolorkest. Dichter Lévi Weemoedt zal de Drentse

Ambassade openen.

CORRECTIE MELDEN >

http:/iwww.rtvdrenthe.nl/nieuws/I25466lDrentse-Ambassade-laat-je-eens-effe-mooi-2i... 29-9-2017
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Prinsiesfestival voor vijfde keer van start
'lF;s I '.n'{

DEN HAAG - De derde dinsdag in september is het natuurlijk weer Prinsjesdag. Op die dag
zijn er tal van activiteiten met als hoogtepunt de koninklijke rijtoer van het Paleis Noordeinde
naar het Binnenhof en weer terug.

Voorafgaand aan Prinsjesdag is er het Prinsjesfestival. Dat begint donderdag 14 september al

voor de vijfde keer. Het thema is 'Tijd om elkaar te vinden; polarisatie en pacificatie 1917-

2017',

Honderd jaar geleden kwam een einde aan een jarenlange strijd tussen verschillende

religieuze en politieke groeperingen. De gelijke behandeling van openbare en bijzondere

scholen, de invoering van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging waren

de uitkomst daarvan.

Drenthe presenteert zich

Het Prinsjesfestival wordt donderdag 14 september om 16:30 uur door de Drentse

prinsjesdichter Lévi Weemoedt geopend in Pathé Buitenhof. Verder zijn er een optredens van

de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers en het koperensemble Fanfarekorps

https://www.omroepwest.nl/nieuws/351683O/Prinsjesfestival-voor-vijfde-keer-van-start 29-9-2017
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Nationale Reserve

Drenthe is dit jaar Strategisch partner en daarom is er een Drents Prinsjesdiner samengesteld

door Jeroen en Marleen Brouwer van restaurant De Loohoeve te Schoonloo.

Drenthe heeft in Nieuwspoort een ambassade geopend waar netwerkbijeenkomsten

plaatsvinden met innovatie als leidend thema. Ook voor het Haagse publiek heeft Drenthe van

alles in petto. Donderdag '14 september is er op het Plein een optreden van De Pauperband,

bekend van de muziek in het theaterspektakel Het Pauperparadijs. Maandag 18 september

speelt het Noordpool Orkest op het Plein, met optredens van de Haagse zangeres Bella Hay

en het Drentse duo Tangarine

Andere hoogtepunten rondom Prinsjesdag

Andere hoogtepunten van het Prinsjesfestival zijn de Prinsjesrede in de Kloosterkerk op

vrijdag en de oefenshow van de bereden Brigade Koninklijke Marechaussee op het Lange

Voorhout op zaterdag. ln theater Diligentia is zondag 17 september het Prinsjes Cabaret.

0p de derde dinsdag in september spreekt Koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de

troonrede uit. Voorafgaand aan het voorlezen van de troonrede rijden Koning Willem-

Alexander en Koningin Maxima met de glazenkoets van Paleis Noordeinde via het Lange

Voorhout naar het Binnenhof.

12'.45 - Glazen Koets rijdt van de Koninklijke stallen naar Paleis Noordeinde

13:00 - Vertrek rijtoer koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof

1 3:'1 5 - Troonrede Ridderzaal
'13:50 - Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde

14:00 - Balkonscène Paleis Noordeinde

Lees hier het hele programma van het Prinsjesfestival

CORRECTIE MELDEN )

https://www.omroepwest.nl/nieuws/351683OÆrinsjesfestival-voor-vijfde-keer-van-start 29-9-2017
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@ Drentse ondernemers lîetsen naar Den Haag. Foto: Archief DvhN

ASSEN Ruim tachtig Drentse ondernemers fietsen zaterdag van de eigen provincie naar

Den Haag. Dit om aan te tonen dat, anders dan het vooroordeel doet geloven, Drenthe

helemaal niet ver van de Randstad ligt. Het moment is gekozen omdat het de laatste

zaterdag voor Prinsjesdag is en omdat Drenthe een week lang een eigen ambassade in
de hofstad heeft. pagina 22
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Drenthe presenteert zich vanaf dond€rdag in Den Haag tijdens het vijfde
Prinsjesfestival: het zogenoemde feest van de dsmocratie, voorafgaand aan
Prínsjesdag.

Drentse ambassade

De 'Drentse ambassade' is de komende dagen in Den Haag de etalage van onze
provincie: kom kijken, kopen hoeft niet. Jozias van Aartsen was als burgemeester van de
hofstad betrokken bij de eerste editie van het Prinsjesfestival. Dat hij nu het eerste lustrum
mag venijken met Drentse waar is een 'wonderlijk toeval', zegt de waamemend
commissaris van de Koning in Drenthe.

Provincie Drenthe in Haagse etalage - Drenthe - DVHN.nl
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Van Aartsens voorganger Jacques Tichelaar kondigde de ambassade een jaar geleden al

aan. Toen nog samen met de provincie Groningen. ,,\Á/e willen zichtbaar maken dat we
hier in het Noorden echt wat te bieden hebben", zei Tichelaar in september 2016. ,,Tijdens
recente werkbezoeken van minister Asscher en premier Rutte hoorde ik ze een paar keer
zeggen: goh, dat wist ik helemaal niet."

'Be good and tell it'

Van Aartsen, sinds april waarnemend commissaris, blijft het zeggen ùagen iedereen die het
horen wil. ,,\Áb zijn goed, hier in Drenthe, laat dat ook eens zien. Be good and tell it. Dat is

wat het is. Een mooie manier om inhoudelijke thema's die spelen in Drenthe op de kaart te

zetten op het Binnenhof. lnnovatie van de landbouw, de groene economie, de

energietrens¡tie en grensoverschrijdende samenwerking."

Het complete programma kost de provincie 'ongeveer twee ton'. Wat levert het op?

Hebben Van Aarben en de gedeputeerden Brink, Bijl, Jumelet en Stelpstra een

boodschappenlijst? Een agenda met regelingen en toezeggingen die moeten worden

afgevinkt? ,,Zo zilde wereld niet in elkaar'', zegt Van AarFen. ,,Je moet niet ven¡achten
dat je tijdens het Prinsjesfestival van alles ophaalt in Den Haag. Zo werkt het echt niet. Het
is vooral: laat je eens effe mooi zien."

Direct dit artikel delen: f(httÈ3:@W
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De provincìe Drenthe heefl s¡nds woensdag een e¡gen ambassade in Den Haag De provincie

ìs dit jaar een van de partners vân het Prinsiesfestival ¡n onze stad

Tol en met maandag huurt Drenthe vier zalen van Perscentrum

Nieuwspoorl, dat daarvoor helemaal opn¡euw ìs aangekleed, zowel

b¡nnen als buiten (grote foto). Provìnciebestuurder Henk Brink zei

eerder in het Dagblad van het Noorden dat de t¡jdelijke ambassade

vooral wordl ingezet om de provincìe te promoten. "Denk aan het

Pauperparadijs, het Bluesfestival Grolloo en natuurlijke Drenthe als

fietsprovincie." Drenthe treK ongeveer 200.000 euro uit voor de

promolieweek. ln de Drentse ambassade ¡s ook een tüdelijke

radjostudio (kle¡ne foto) van de regionale omroep RTV Drenthe

Door ¡ederjaar een provincie een podium te bieden, wil de organisatie van het Pfinsjesfestival

ervoor zorgen "dat het feest van de democratie nìet alleen een Haags feestje, maar een teest

voor ìedereen ¡s." Oud-burgemeester Joz¡as van Aartsen van Den Haag is momenteel

waarnemend Commissar¡s van de Kon¡ng in Drenihe.

Grote foto: Orenthe Marketing

Kle¡ne Toto: RTV Orenthe
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Den Haag - Commissaris van de Koning, fozias van Aartsen,
opende woensdagmiddag feestelijk de Drentse Ambassade in
Den Haag.

Vrolijk wapperen Drentse vlaggen boven de Korte Poten. Het
toilet van Nieuwspoort is toch een wat minder gelukkige plek
om tot ambassade uitgeroepen te worden.
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'Drenthe is
geweldig'

Dit jaar mag Drenthe zich
presenteren tijdens het

Prinsjesfestival. Alle
provincies mogen dit bij
toerbeurt doen rond
Prinsjesdag. Drenthe hoopt
met verschillende activiteiten
de aandacht te trekken van

politiek en ambtelijk Den Haag. Vanuit het idee dat onbekend

onbemind maakt, doet de provincie haar uiterste best de

belangen en mogelijkheden uit te venten. Als oud-burgmeester

van Den Haag deed Van Aartsen een overtuigende poging zijn
enthousiasme over Drenthe over het voetlicht te brengen. AIs

een ware lobbyist van de provincie verklaarde hij: 'Drenthe is
geweldig.' Zijn uitspraak kreeg een enthousiast onthaal.

Festiviteiten

Tot en met dinsdag worden er verschillende festiviteiten
georganiseerd. Zo was er woensdagavond in Nieuwspoort een

heuse pubquiz waaraan in vijftien teams werd deelgenomen

door Kamerleden, gedeputeerden, studenten, ambtenaren en
journalisten. Het team 'Drenthe 2', waarvan onder anderen de

gedeputeerden Cees Bijl en Tjisse Stelpstra en Kamerlid Eric

Ziengs deel uitmaakten, behaalde een eervolle derde plaats.

'Drenthe 1'wist binnen de Top Tien te scoren. De quiz werd
gewonnen door de Kamerleden, die duidelijk een thuisvoordeel
hadden.
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Drents windpark moet op de schop,
vindt voormalige PvdA-leider
O 14 september . ø 14 september . Arnoud Bodde (/auteur/arnoud-bodde)
. Drenthe (http://www.dvhn.nl/drenthe/)

û Diederik Samsom ANP

Het windpark Drentse Monden en Oostermoer moet op de schop. Ongeacht de

uitspraak van de Raad van State. Dat vindt voormalig PvdA-leider Diederik Samsom

,,Zoals het nu is, is het geen werken", vindt hij. ,,Het proces is al heel ver gevorderd,

maar het zou verstandig zijn voor alle bestuurders om zich te herpakken."

'Beter dan nu kan het in ieder geval'

Direct dit artikel
delen:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Drents-windpark-moet-op-de-schop-vindt-voormalige-Pvd... 29-9-2017
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Een oproep aan het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten om samen met de

inwoners en de initiatiefnemers van het windpark om tafel te gaan zitten. De lusten en

lasten zijn niet goed verdeeld en er is geen breed draagvlak.

,,lk waarschuw wel", zegt Samsom. ,,ln Drenthe zullen wel windmolens komen. Maar

beter dan ze nu zijn ingepland kan het in ieder geval."

Samsom sprak donderdag op de Drentse Ambassade in Den Haag tijdens een

bijeenkomst over'ruimte en energie'. Daarbij kwamen vooral toekomstige

ontwikkelingen aan de orde.

Maar, specifiek gevraagd naar de Veenkoloniën, wilde Samsom wel vertellen wat hij

vindt van de plannen voor het windpark in het Mondengebied. Dat is al vergund, maar

inwoners en diverse organisaties zitten donderdag en vrijdag bij de Raad van State om

hun bezwaren uit te leggen.

Volgens Samsom is de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, vermoedelijk ergens

in december, hét moment om opnieuw over het windpark te praten. Ongeacht de inhoud

van die uitspraak. ,,Ook initiatiefnemers hebben er belang bij dat een plan niet alleen

juridisch gedragen wordt, maar ook maatschappelijk draagvlak heeft."

Lees ook: 'Plan windpark was overval' (http://www.dvhn.nl/drenthe/article22497094.ece)

Samsom is een man die'er alles van weet'

Waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe Jozias van Aartsen pleitte onlangs

nog voor een nieuwe politieke carrière voor Samsom. Volgens Van Aartsen moet hij in

het nieuwe kabinet verantwoordelijk worden voor het energiebeleid in Nederland. 'Een

man die er alles van weet.'

Lees ook: 'Sluit ie niet op in de ivoren toren'. zeqt Drentse commissaris teqen Rutte.
Buma. Pechtold en Seqers (http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Sluit-ie-niet-op-in-
de-ivoren-toren%E2%80%99-zeqt-Drentse-commissaris-teqen-Rutte-Buma-Pechtold-en-
Seqers-22449940. htm l)

'Rijk en provincie moeten wel helpen'

Freek Buijtelaar, wethouder in de gemeente Borger-Odoorn vond de oproep van

van de van State af maar zouÐfirutcÜfìadhèVerke-e rd .,, I

dFdãù weer om tattr0¡{n

http://www.dvhn.nl/drenthe/Drents-windpark-moet-op-de-schop-vindt-voormalige-Pvd.. . 29-9-2017
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initiatiefnemers hebben ook tien jaar hun poot stijf moeten houden en hebben nu een
vergunning. Dat maakt onderhandelen niet makkelijk. De hogere overheden die ons hier
in gerommeld hebben, moeten ons er wel bij helpen."

Stelpstra geprikkeld

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) reageert enigszins geprikkeld op de

uitspraak van Samsom, Hij vindt dat het probleem niet'weer over de schutting' moet

worden gegooid.

,,lk wil vooral geen valse hoop wekken", benadrukt Stelpstra. ,,En ik heb ook altijd

gezegd: als er bij het Rijk ruimte wordt geboden om hierover te praten, dan staan wij op

de stoep. lk wacht even af wat er van boven komt."

Volgens Samsom maakt het niet uit wie het eerste telefoontje pleegt naar wie

Wind op zee'spectaculair snel goedkoper'

,,Dat is niet relevant. Hij lijkt me dat iedereen wel snapt dat opnieuw over het Drentse

windpark moet worden gesproken. Offshore wind (windparken op zee, AB) is
spectaculair snel goedkoper geworden. Dat is ook het succes van het beleid van de
vorige minister. Die heeft niet alleen maar hoofdbrekens veroorzaakt. Die heeft ook

dingen op gang gebracht. ln een nieuwe realiteit kun je volgens mij een nieuw plan

maken."

Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA), ook aanwezig op de bijeenkomst, zei in
aanloop naar de verkiezingen in maart dat het windpark 'opnieuw naar de tekentafel'

moet. Fractieleider Sybrand Buma voegde daar tegenover DvhN aan toe dat hij het 'niet

onlogisch'vindt dat er dan ook een zak geld op tafel komt om aanpassingen aan het

vergunde park mogelijk te maken.

'Laten we de uitspraak van de Raad van State afwachten'

,,Het was zo mooi geweest als de PvdA eerder boter bij de vis had gedaan", zegt

Mulder als reactie op Samsom.

,,lk kan niets zeggen over wat er in het coalitieakkoord komt te staan. Maar onze lijn in
de Kamer is altijd geweest dat er een eerlijke verdeling komt van de lusten en de lasten.

Laten we de uitspraak van de Raad van State afirachten en ik denk dat je dit op zo'n

¡anier..moe.t oplossen dat je er samen uit komt. Zoals het nu is, daar heb ik nog steeds
Direct dit artikel'deten: f ltrttps://www.*(büpey/ûo

http://www.dvhn.nl/drenthe/Drents-windpark-moet-op-de-schop-vindt-voormalige-Pvd... 29-9-2017



Drents windpark moet op de schop, vindt voormalige PvdA-leider - Drenthe - DV... pagina 4 van9

moeite mee. lk heb veel waardering voor ondernemers die hun nek uitsteken voor

hernieuwbare energie. Maar ergens is het hier niet goed gegaan. lk heb er iets over

gezegd, Buma heeft er iets over gezegd, ons standpunt lijkt me helder."

Arnoud Bodde

Toegewijd verhalenverteller uit Sodom. Kan ook filmen en radio maken,

maar schrijft liever. Houdt van hoofdpijndossiers, verhalende journalistiek

en showworstelen. Politiek verslaggever in Drenthe

(/auteur/arnoud-bodde)

Toon 7 reacties

LEES MEER

Direct dit artikel
delen:

Ouders doodzieke Amir (ro)vechten bij hof voor eerherstel
(http://www. dvhn. nl/d renthe/Ouders-doodzieke-Am ir- 1 0-vechten-bij-
h of-voo r-eerherstel-22533606. htm l)

Het verlangen om te inspireren

nÐ
(http://www. dvhn. nl/cultuur/Het-verlangen-om-te-inspireren-
22532514.h1m1)

f lnttps ://www.*(büpeK/bo

http://www.dvhn.nl/drenthe/Drents-windpark-moet-op-de-schop-vindt-voormalige-Pvd.. . 29-9-2017
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'Drenthe is koploper biobased econoffiy,
maar te bescheiden'

ASSEN - Drenthe is het best bewaarde geheim als het gaat om de zogeheten

biobased economy, de groene economie. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar

energietransitie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Volgens Rotmans is Drenthe te bescheiden en moet het veel meer bekendheid

geven aan de biobased economy. "lk pretendeer dat ik zo'n beetje alle

voorbeelden ken op dat gebied, maar toch heb ik vandaag biobased producten

gezien die ik nog niet kende", zegt de hoogleraar op de trldelijke Drentse

ambassade in Den Haag. "Als ik ze al niet ken, dan de rest van Nederland

H

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/12581O/Drenthe-is-koploper-biobased-economy-maar... 29-9-2017
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helemaal niet. Maak er een etalage van.Zorg dat de rest van Nederland dit ook

weet."

Qua innovatie op het gebied van de groene economie hoort Drenthe bij de

koplopers in Nederland, stelt Rotmans. "Maar qua doorzettingsvermogen en

organisatiegraad niet. Er moet meer samengewerkt worden, niet alleen met

Groningen rnaar ook met Scandinavie. En er moet meer gelobbyd worden in Den

Haag en Brussel."

Rotmans vindt ook dat de provincie een fonds moet instellen dat innovatieve

biobased projecten financiert. "Als je dat zou doen krykt heel Nederland, zo niet

heel Europa, naar Drenthe."

CORRECTIE MELDEN >

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/125810/Drenthe-is-koploper-biobased-economy-maar... 29-9-2017
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'Landbouw niet een deel van het probleem,
maar juist een deel van de oplossing'-Er
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DEN HAAG - "Drenthe is de provincie met de meeste ruimte en daar mogen
jullie best wat meer mee doen." Dat zei oud-minister van Landbouw Cees

Veerman tijdens een bijeenkomst over landbouw in de Drentse ambassade in

Den Haag.

Volgens Veerman moeten boeren wel meer risico's gaan nemen: "Maar daar

moeten ze wel beter in begeleid worden door de overheid."

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/125849lLandbouw-niet-een-deel-van-het-probleem-m.. . 29-9-2017
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Bedrijven samenvoegen

Verder pleitte Veerman voor organisatorische veranderingen: "Je moet

tegenwoordig bijvoorbeeld niet alleen een goede teler zijn, maar ook koopman en

manager. Je moet alles kunnen. Voeg daarom bedrijven samen, de ene teler is

goed als teler, terwijl een ander misschien een betere koopman is.'

Dagelijks Ieven

Bestuursvoorzitter van de universiteit Wageningen Louise Fresco vindt dat op

milieugebied landbouw niet een deel van het probleem, maar juist een deel van

de oplossing is. "We moeten anders tegen landbouw aan kijken, het is namelrjk

een onderdeel van ons dagel¡ks leven."

Volgens Fresco is Drenthe niet alleen dun bevolkt, maar de bedrijven zijn ook

groter dan in de rest van het land, dat biedt mogel¡kheden voor schaalvergroting

En dat is goed, zeker omdat allerlei technische ontwikkelingen razendsnel gaan.

CORRECTIE MELDEN >

htþ://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/I25849lLartdbouw-niet-een-deel-van-het-probleem-m... 29-9-2017
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'lk ging voor een lunch op en neer naar
Parijs, dat kan alleen met een snelle
treinverbinding'

DEN HAAG - Noord-Nederland moet blijven aandringen op een snelle
treinverbinding met de Randstad. Dat zegt Alfred Welink, voorzitter van

werkgeversorganisatie VNO-N CW Noord.

Ht.1 deed die oproep vandaag in Studio Drenthe, in Den Haag. Vr¡dag zei minister-

president Mark Rutte nog in datzelfde programma dat het Noorden voorlopig

nog niet hoeft te rekenen op zo'n verbinding. Maar de Drentse commissaris van

de koning Jozias van Aartsen zei vandaag nogmaals dat het Noorden moet

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/1259491lk-ging-voor-een-lunch-op-en-neer-naar-Parij... 29-9-20T7
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blrjven volhouden

'lk was om 18.00 uur alweer thuis'

Alfred Welink sluit zich daarbij aan."Zo is het. Vorige week werd ik uitgenodigd

voor een lunch in Parijs", vertelt hij. "lk reed vanuit Amsterdam in drie uur tijd met

de trein naar die stad. En ik was om 18.00 uur alweer thuis. Dat kan alleen maar

als je snelle verbindingen hebt."

Volgens Welink heeft Noord-Nederland al veel innovatiekracht, maar heeft de

regio ook veel innovatiekracht nodig. "Maar dan moet je jongeren hebben. En die

jongeren zitten vaak in de Randstad. Die willen we ook graag bij ons hebben, dus

die snelle verbinding had er allang moeten zijn."

Lees ook: Commissaris Van Aartsen wil snelle treinverbinding met Randstad

CORRECTIE MELDEN >

http:i/www.rtvdrenthe.nl/nieuws/125949|Ik-ging-voor-een-lunch-op-en-neer-naar-Parij... 29-9-2017
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Noordelijke bijeenkomst'Ambassade van Drenthe' in
Den Haag
'18 sep 2017 - 23:00 . Frysk . Lees voor

¿-s, -,î Go gle qflelft

De netwerkbijeenkomst van de Noordelijke provincies in Den Haag trok maandagmiddag zo'n 150
belangstellenden naar Nieuwspoort, dat voor de gelegenheid was omgedoopt tot'Ambassade van
Drenthe'.

Kamerleden, bestuurders en anderen kregen presentaties te zien over zaken zoals de landbouw van
de toekomst, de overgang naar duuzame energie en gezond ouder worden, maar er was ook
aandacht voor cultuur en Drenthse muziek. De aanwezige Kamerleden vonden de noordelijke
bijeenkomst nuttig.

CORRECTIE MELÐEN

Trefwoorden:

Ambassade fan Drinte Den Haag

19-09 VIDEo:Wat heeft Prinsjesdag voor Frystân in petto?

http://www.omropfryslan.nl/nieuwsl75660l-noordelijke-bijeenkomst-ambassade-van-d... 29-9-2017
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Paas: 'In een troonrede kriig ie nooit
meer dan woorden'
O 20 september . . Arnoud Bodde en Johan de Veer. Groningen (http://www.dvhn.nl/groningen/)

Groningse en Drentse bestuurders namen kennis van de miljoenennota en kijken
reikhalzend uit naar het regeerakkoord van een nieuw kabinet.

,,Een mooie beknopte troonrede past bij een demissionair kabinet dat uitgeregeerd op
de winkel past. De nieuwe ploeg staat klaar", zegt de Groningse commissaris van de
Koning René Paas.

'Gasbaten o,3 procent van de begroting'

,,Als dan de uitsmijter van de troonrede gaat over de zorg van de Groningers en wat er
rüP$¿tqfiþFtr[tr, is dat betekenisvol. Dat schept verplichtingen voor de opvolgers."
deren: f lnttps://www.5(büpe¡/bo

I *ktr¡b*i I Schuift u ook aan?
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ln een troonrede, zo stelt Paas, krijg je nooit meer dan woorden. ,,Het is aan het

volgende kabinet om deze uitspraak waar te maken. We zitten op de grens van twee

werelden." De commissaris zegt dat de inkomsten van de gaswinning, in termen van

geld, minder dan ooit van belang zijn.

,,Je hebt het over amper twee miljard dus 0,3 procent van de begroting. Dat maakt het

makkelijker de winning financieel af te bouwen." Ooit kreeg de staat bijna 20 miljard per

jaar. ,,Er is wel zo iets als leveringszekerheid. Je kunt Nederland niet in de kou zetten."

Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) had een beetje moeite met de

passage in de troonrede. ,,lk snap dat Groningen zijn eigen problematiek heeft", zegt

hij. ,,Maar het is een beetje alsof alleen daar schade is. Dit zou moeten gelden voor alle

inwoners in dit land. Ook in Drenthe hebben we te maken met aardbevingsschade. Mooi

dat er op deze manier aandacht voor is. Maar laten we de rest niet vergeten. Er moet

geen sprake zijn van eerste- en tweederangs schade."

Waterstofeconomie

Stelpstra, kijkend door de bril van de energietransitie, was wel blij met de aandacht voor

de waterstofeconomie in de miljoenennota. Het dinsdag gepresenteerde laatste koffertje

van Rutte ll bevat weinig nieuw beleid. ledereen wacht op de plannen van het nieuwe

kabinet.

Paas genoot wel van Prinsjesdag. ,,Een dag die bol staat van de mooie rituelen. Je kunt

ontzettend veel mensen spreken waar je heel hard had moeten werken om ze in je

agenda te krijgen. Nu lopen ze hier wild rond."

De waarnemend commissaris in Drenthe, Jozias van Aartsen, kreeg veel positieve

reacties op de wijze waarop Drenthe zich presenteerde in het tot Drentse ambassade

omgetoverde perscentrum Nieuwspoort. Veel netwerken, veel lobbyen. ,,Halverwege
was deze editie al geslaagd. Of we iets dergelijks volgend jaar weer moeten doen

moeten we nog bekijken. Gelderland mag zich dan presenteren." Van Aartsen hoorde

een 'goede, korte troonrede'. ,,Het wachten is op het nieuwe kabinet."

Direct dit artikel
delen: f 
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Oproep aan Den Haag en Berlijn: regelvrije
zones in grensreg¡o's

COEVORDEN - ln grensregio's zoals Zuidoost-Drenthe, dat grenst aan de

Landeskreisen Emsland en Grafschaft Bentheim, moeten regelvrije zones
komen. Daarvoor pleit directeur Joachim Berends van de Bentheimer
Eisenbahn.

GESCHREVEN DOOR

Serge Vinkenvleugel
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Op die manier zouden de grensreg¡o's beter economisch samen kunnen werken

zonder de last van verschillende regels en wetten uit Nederland en Duitsland.

Berends was een van de sprekers op de Drentse Ambassade in Den Haag. Hij

kreeg bijval van regionale bestuurders en ondernemers uit de grensstreek.

"Zuidoost-Drenthe is een halve cirkel en zo'n halve cirkel ligt ook aan de andere

kant van de grens. ln die hele cirkel ontstaan steeds meer

samenwerkingsvormen, maar de verschillende regels en wetten van Den Haag,

de Landesregierung in Hannover en bondsregering in Berlijn maken het knap

lastig."

Arbeidsrecht en bouwvoorschriften

Berends noemt als voorbeelden de verschillen in regels b¡ het in dienst hebben

van werknemers en in bouwvoorschriften. Hij kan erover meepraten, want bij zijn

bedr¡f Bentheimer Eisenbahn (BE) werken zowel Nederlanders als Duitsers.

Daarnaast ligt de Euroterminal, waar de BE mede-eigenaar is, zowel op

Nederlands als Duits grondgebied.

Grensregio proeftuin
"Laten de regeringen in Den Haag, Hannover en Berltjn kijken naar hoe wij in deze

regelvrije zones economische bedrijvigheid opzetten en daar een voorbeeld aan

nemen voor heel Europa", bepleit Berends.

De BE-directeur heeft zich in het verleden al vaker druk gemaakt over het wel

roepen van regeringen en Brussel dat we één Europa zijn, maar dat verschillende

regels ervoor zorgen dat er aan beide zijden van de grens eigenl¡k twee Europa's

zijn.

CORRECTIE MELDEN >
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