Drenthe
Bijdrage van Riette Wollerich, fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie tijdens Alg politieke
beschouwingen op woensdag 7 juni 2017.
Uitgesproken tekst geldt.

Voorzitter,
Drenthe wat ben je mooi!
Op de fractieapp van de CDA fractie komen regelmatig plaatjes voorbij van ons
mooie Drenthe. Klaas Neutel in het Drents Friesche Wold, Siemen Vegter die de
boeren vanuit zijn huis in het voorjaar actief ziet worden, Karin Brouwer die met haar
muziekgroep ergens in het Drentse een optreden verzorgt, Henk Reinders met de
kleinkinderen in Wildlands en zo kan ik nog wel even doorgaan. Vorig weekend was
ik in Veenhuizen. Ik zag op twitter met bijbehorende mooie foto’s dat gedeputeerde
Brink daar aan het fietsen was. We delen het met elkaar, maar waarom?
Elk appje en elke gedeelde foto is een blijk van: “Drenthe wat ben je mooi”. Wanneer
we fietsen over het Dwingelderveld of in het Drentse Aa gebied, het Drents museum
bezoeken, een biertje drinken in Veenhuizen, Festival der Aa, denken aan
Noaberschap maakt dat ons trots. Trots op Drenthe. Toch pocht de Drent niet zo
snel, maar ik denk dat het geen kwaad kan als we die trots die we allemaal voelen
wat meer zouden delen met de mensen die nog niet op de hoogte zijn van dit
geheim.
Dat is goed voor de Drentse economie, voor de recreatie en toerisme in onze
provincie en dus voor de werkgelegenheid.
Dit college gelooft in Drenthe en dat is het begin van succes. Dat is te zien aan de
ambitie die uit deze voorjaarsnota blijkt. Dat doet de CDA fractie goed.
We zijn nu over de helft van deze bestuursperiode en dit is een goed moment om
een tussenbalans op te maken. Het college van GS heeft in de voorjaarsnota een
midterm review opgenomen en stelt daarin dat zij samen met partners op koers
liggen in het realiseren van de ambities.
Als het gaat om het realiseren van de ambities zoals ze in het collegeprogramma zijn
vastgelegd dan is de CDA fractie het met het college eens dat we mooi op weg zijn.
We denken hierbij aan de inspanningen om breedband provincie breed te realiseren,
samen met de landbouw werken aan toekomstgerichte landbouw, het instellen van
een binnenstadfonds, de Retail agenda, steun voor bibliotheken, de vijf
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sterrenfietsprovincie en zo kan ik nog wel even doorgaan. En recent nog de
initiatieven om aan te sluiten bij de vijf krimpprovincies, niet om achterover te leunen,
maar om samen aan de gang te gang in het belang van Drenthe.
De inspanningen van onze fractie om de circulaire economie prominent op de
agenda te krijgen is met hulp van andere fracties gelukt. De inzet van het CDA bij de
Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar om de verkeersveiligheid te
bevorderen, in het bijzonder bij het landbouwverkeer, heeft er toe geleid dat het
lesprogramma VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) actief
wordt onderwezen en daarmee een belangrijk middel is om de verkeersveiligheid te
bevorderen.
Samenwerkend Drenthe
Drenthe is een regio waar naoberschap niet alleen met de mond wordt beleden. 12
gemeenten en de provincie werken samen aan een leefbare provincie. De provincie
stimuleert initiatieven van onderop, bijvoorbeeld bij het implementeren van
breedband waardoor coöperaties ontstaan. Ook op het gebied van energie ontstaan
samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn voor de leefbaarheid, zowel in de
steden als op het platteland. Naoberschap is ook elkaar wat gunnen en op dat punt
zagen we in het recente verleden dat niet alle gemeenten elkaar op die manier
bejegenen. Mijn fractie denkt dat het belangrijk is dat we samen blijven werken want
we hebben elkaar nodig.
Duurzaam Drenthe
Waar we vooral op moeten inzetten is het besparen van energie. Huizen met een
hoog energieverbruik moeten geïsoleerd worden en voorzien van energie uit
duurzame bronnen. De provincie moet dit stimuleren. “10 miljard voor Drenthe” en de
“energieagenda 2016-2020” zijn ambitieuze plannen die met voortvarendheid moeten
worden uitgevoerd. De provincie moet haast maken met het opstellen van beleid voor
zonneakkers. Waar kan het wel, waar kan het niet? Moeten we het toestaan op
goede landbouwgrond? Allemaal vragen die snel beantwoord moeten worden.
N34
Vorig jaar hebben we ondersteund door alle Drentse Statenfracties een motie
ingediend over een onderzoek naar de verbinding Emmen Groningen. We kijken uit
naar de uitkomsten. Nut en noodzaak blijken elke keer pijnlijk duidelijk.
Breedband
Voorzitter, het CDA stelt vast dat we op de goed koers zijn met betrekking tot de
realisatie van snel internet in Drenthe. In een aantal gemeenten lijken er nog
uitvoeringsknelpunten te zijn. Voor die aanleg -en straks ook de exploitatie van
Breedband- zijn her en der coöperaties actief die voldoende omvang moeten
hebben om deze belangrijke voorziening ook op langere termijn te garanderen.
Het College is op dat punt goed bezig maar we zouden alle fracties in alle
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gemeenten willen uitnodigen om juist nu een hoge prioriteit te geven aan de aanleg
van breedband in hun gebied.
Economisch Drenthe
Het College heeft in deze bestuursperiode veel aandacht gegeven aan de regionale
economie. In februari jl. heb ik namens mijn fractie schriftelijke vragen gesteld over
familiebedrijven.
Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie. Ze hebben een uniek profiel.
Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun
bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en
samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het
CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie.
In Overijssel heeft de provincie een convenant gesloten met onderwijs, MKB, VNONCW met als doel familiebedrijven te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebeid van
goed bestuur en bedrijfsovername.
Het CDA is enthousiast over dit Overijsselse initiatief en ziet graag dat ook de
provincie Drenthe onderzoekt hoe zij samen met partners uit het onderwijs en
bedrijfsleven familiebedrijven kan ondersteunen. En dat hoeft niet altijd alleen met
geld, maar kan ook met kennisdeling, informatieavonden, toegang tot databanken.
Recreatie
In de verblijfsrecreatiesector is een overaanbod. Oftewel we hebben in Drenthe te
veel van hetzelfde. Veel recreatieondernemers staat het water tot aan de lippen en
zijn niet in staat de nodige innovatie te ontwikkelen of tot sanering van het bedrijf
over te gaan. De oorzaken zijn divers, soms door gebrek aan financiële middelen,
soms door het ontbreken van bedrijfsopvolging en soms door het ontbreken van
initiatief en expertise.
Met een duwtje in de rug kan een dynamiek op gang gebracht worden waardoor een
vliegwieleffect kan ontstaan. Als een eigenaar kans ziet om met hulp van de overheid
te saneren kan dat weer een kans zijn voor een ander recreatiebedrijf. Dit hoeft niet
altijd met geld, maar kan ook door functieverandering van recreatieterreinen.
De CDA fractie is dan ook blij met het geld dat dit college in deze voorjaarsnota
vrijmaakt voor de recreatiesector. Wij wachten de vitaliteitsscan die bijna klaar is af.
We gaan er van uit dat het college integraal naar dit probleem kijkt. Want soms kan
wat ons betreft een oplossing worden gevonden door te kijken naar bijvoorbeeld de
portefeuille wonen of grondbeleid. De opstelling van de PVV op dit onderwerp
begrijpen wij dan ook volstrekt niet. Wij maken een andere keuze en steunen het
college van harte en zullen zo nodig bij de behandeling van voorstellen met
suggesties komen.
De vijfsterren-fietsprovincie status is voor het CDA een uitstekend vertrekpunt om de
kwaliteit die we als provincie verder te brengen. We zouden de duurzaamheid van
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die fietspaden (bijvoorbeeld beton ipv bitumen), de aanleg van nieuwe
doelgroepfietspaden zoals mountainbikeroutes en innovatie op het gebied van
fietspadbelijning -en verlichting wel in een aantal pilotgemeenten toegepast willen
zien. Ook een integrale aanpak om de verdere fietspadinfrastructuur te versterken
met moderne oplaadstations voor e-bikes aan de fietsroutes zouden wij toejuichen.
Drenthe heeft veel om trots op te zijn. Wij geloven in Drenthe, maar laten we het ook
met trots uitdragen. Dan maken we met elkaar Drenthe nog mooier.
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