Voorzitter,
Last but not least mogen wij onze bijdrage leveren aan deze algemene beschouwingen.
Zoals al eerder genoemd vonden we het een prettig leesbare en duidelijke voorjaarsnota.
Naast een “gewone” voorjaarsnota is het ook nog eens de Midterm Review.
Een mooi moment om ook eens na te gaan waar we als Sterk Lokaal staan halverwege deze
periode. (Dat is ook hoe ik onze visie zal geven op deze nota.)
De investeringsagenda uitbreiden is het voorstel. Het bedrag gaat daarmee van €70mln naar
€95,5 mln. Hoe kan SL daar nu op tegen zijn? In 2014 riepen we al op tot het investeren uit
reserves van 100 miljoen. Gelach viel ons ten deel, maar zie nu, we hebben een wijs college
en in de PS goede keuzes gemaakt, 45-25-25 miljoen extra en we zijn er al bijna!
Wel willen we stellen dat onze reserves niet onder de grens van €60 miljoen moet zakken.
Samenwerkend Drenthe: een provinciebestuur dat naar buiten gaat, samenwerking zoekt en
intermediair is tussen gemeenten, Rijk en Europa. Hier gaat u mee door en initiatieven
worden genomen, 1 daarvan is natuurlijk de Drentse ambassade in Den Haag.
SL noemde dit ‘provinciale efficiëntie’ en ‘Drenthe beter en concreter’ en had als visie een
provinciebestuur wat fungeert als verlengstuk en intermediair voor gemeenten. Van
onderop besturen en initiatieven ondersteunen uit de maatschappij.
Economisch Drenthe: werkgelegenheid en MKB staan centraal was het doel. Economie, goed
vestigingsklimaat en een krachtig platteland zijn termen die we lezen. Hieronder valt ook
breedband internet binnen de gehele provincie. Op dit moment is er een vitaliteitsscan voor
de recreatieondernemers, wordt er ingezet op de biobased technologie en samenwerking
met bedrijfsleven en onderwijs, zoals in Vierkant voor werk.
SL noemde dat ‘buitengebieden’ en ‘Drenthe werkt, ruim baan voor MKB’. In haar
uitgangspunten stond een expertteam voor recreatieondernemers en wilden we inzetten op
investeren in MKB en agrarische ondernemers. Daarnaast zagen we het belang van glasvezel
voor heel Drenthe. U hebt op deze punten al veel inzet getoond en we vinden het goed te
lezen dat dit voortzetting krijgt. We staan nog steeds achter deze punten.

Bereikbaar Drenthe: een heel belangrijk punt voor onze provincie. De mobiliteit in de
breedste zin van het woord. Drenthe als de 5* fietsprovincie en de N34 veiliger en
(deels)verdubbeld. Daarnaast noemt u nog het vervoer per spoor en GAE. Laatstgenoemde
punt is afgelopen week in PS behandeld en kan nu verder ontwikkeld worden.
SL ziet voor een deel haar doelen terug. De veiligheid en noodzaak voor verdubbeling van de
N34 door recente ongelukken is helaas weer helder. Natuurlijk dragen de ongelijkvloerse
kruispunten bij maar we zijn er nog niet. De verbinding Emmen-Groningen zal nog
investeringen vragen om veiliger te worden en te voorzien in de goede ontsluiting die nodig
is voor het bedrijfsleven.
Daarnaast de opcenten, ook dit jaar zijn ze bevroren. SL wil graag een doorkijkje maken en
hoopt dat er volgend jaar overwogen kan worden om zelfs een af te schalen.
Ruimtelijk Drenthe: Energie, leegstand, leefbaarheid en natuur. Het principe ja, mits ipv nee,
tenzij is een goede basishouding. Ook met de aankomende omgevingswet een noodzaak om
alvast op een andere manier te gaan denken, kijken en handelen.
Energieneutraal en wonen en leven in plaatsen waar dat prettig is. Hiervoor is de
ondersteuning van DEO een goede katalysator, zelfs zo goed dat u vraagt om een extra
storting. We willen benadrukken dat we als provincie moeten blijven kijken naar alle opties
voor alternatieve energie. Het herstructureringsfonds is er om te zorgen dat ‘rotte tanden’
kunnen worden omgezet in mooie ‘kronen’ en de leefbaarheid hiermee vergroten. SL
noemde dit in haar programma het sloopfonds maar herstructurering klinkt natuurlijk wel
vriendelijker.
Energiek Drenthe: dat is een breed begrip en omvat onder andere sport, natuur, landbouw,
en cultuur. Dit laatste punt doet het goed, we kunnen trots zijn op bijvoorbeeld het Drents
museum, Pauperparadijs en de Unesco Status voor de Koloniën van Weldadigheid. Het is
ook een punt waar we als SL voor stonden want cultuur verbindt Drenthe en de Drenten.
Wat betreft de landbouw hebben we al eerder gezegd dat het breder is en gelukkig heeft het
college toegezegd daar tijdens het tikken van een eitje ook aan te denken.
Wat wij ons nog wel afvragen is de status van regenboogprovincie. Dat is mooi maar wat is
het concreet? Wat doen we eraan of mee? Daar zou ik graag antwoord op krijgen.
Voorzitter, het laatste punt in deze reeks.
Middelen, financiën en organisatie: We zien een gezonde organisatie met voldoende ‘spek
op de ribben’. Het is mooi om te lezen dat naast alle inzet van het college ook de organisatie
en haar medewerkers zijn meegegaan in de verandering die het college voor ogen had. Dat
is ook wel eens een compliment waard naar hen!
U hebt tot nu toe al veel kunnen doen maar gelukkig blijven er ook nog punten om verder te
ontwikkelen. Sterk Lokaal heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren en komt tot de
conclusie dat we halverwege deze Statenperiode al veel gerealiseerd of in beweging zien van
ons verkiezingsprogramma.

