Drenthe

Algemene beschouwingen 13 juli 2016

Uitgesproken tekst geldt

Voorzitter,
Daar sta je dan .....net twintig, diploma op zak, de wereld aan je voeten. Veel kansen, maar ook
uitdagingen. Drenthe je thuisbasis, waar je groot geworden bent; modder aan je voeten, springend over
sloten, zelf naar het zwembad, fietsend naar school. Altijd wel iemand die een oogje in het zeil hield. Die
vrijheid, ach ja we kennen het beeld wel; Ellen ten Damme zingt het ons regelmatig toe vanaf de
nationale televisie.
Toch lijkt je wereld, nu die wat groter geworden is, minder vriendelijk dan toen je opgroeide. De
samenhang lijkt weg, begrip voor elkaar is soms ver te zoeken. Maar ja, al die maatschappelijke issues
liggen niet op provinciaal terrein, toch?
De vraag is wat Drenthe te bieden heeft, wat hebben wij elkaar te bieden, hoe richten wij samen ons
Drenthe in? Wat kunnen wij doen als Provinciale politiek en overheid om samenhang te bevorderen?
Afgelopen week hebben we de nota sociaal domein, krimp en leefbaarheid vastgesteld. Deze afspraken
vergroten draagkracht en sociale veerkracht door verschillende initiatieven met elkaar te verbinden.
Werk van vrijwilligers uit de samenleving wordt gestimuleerd en financieel ondersteund zoals bij
breedband. De 12+1 gedachte waarbij de provincie actief de verbinding zoekt met de Drentse
gemeenten. Er is meer ruimte voor ondernemerschap en dynamiek. Onder andere door de
investeringsagenda waarvan we de eerste plannen al hebben goedgekeurd. Maar ook door te kijken hoe
iets kan in plaats van waarom iets niet zou kunnen, ja tenzij in plaats van nee mits voor de kenners. 11
miljoen euro voor plannen van de groenmanifestpartners om de melkveehouderij in onze provincie te
verduurzamen. En als laatste van deze beperkte opsomming, we wonen in een provincie waar gelukkig
alle gemeenten bereid zijn vluchtelingen op te vangen.
Veel van de speerpunten die wij hadden als CDA bij het aangaan van deze coalitie zijn in gang gezet en
dat stemt ons dankbaar. Er is veel gerealiseerd, maar er moet nog minstens zoveel gebeuren.

Eerlijke economie
Voor het CDA zijn familie en gezin belangrijk, zorg voor elkaar, de kracht van de samenleving, waarden
en tradities en een eerlijke economie. Juist om die 20 jarige, onze kinderen perspectief te bieden voor
de toekomst.
Vanuit het rentmeesterschap zijn wij aan onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties, verplicht
om verantwoord om te gaan met onze aarde. Hoe benutten we wat we hebben optimaal? Niet alleen
de overheid moet daar voortrekker in zijn maar wij allen.
In Drenthe zijn er meerdere initiatieven op het gebied van circulaire economie. Twee weken geleden
hebben onze CDA-collega’s in Meppel een motie ingediend om het circulair denken te stimuleren en
samen met de provincie te kijken hoe initiatieven vanuit samenleving, onderwijs en overheid
samengebracht kunnen worden.
De CDA-fractie wil graag dat het college van GS in gesprek gaat met de Drentse gemeenten om samen
na te denken over het opzetten van een infocentrum circulaire economie. Dit kan eventueel op termijn
een Noordelijke infocentrum circulaire economie worden bijvoorbeeld in SNN verband.
We hebben de afgelopen maanden regelmatig met elkaar gesproken over het MKB. We zitten te
wachten op een provinciale Retailagenda. FOC of geen FOC, er moet iets gebeuren want het koopgedrag
van mensen verandert. Kernwinkelgebieden moeten compacter worden en een mix bieden van
winkelen, wonen, uitgaan en recreëren. Ondernemers, gemeenten en provincie moeten samenwerken
om leegloop en leegstand te voorkomen. Mijn fractie steunt het door mevrouw Goettsch beschreven
initiatief om te komen tot een binnenstadsfonds en dient deze motie van harte mee in.
Drenthe heeft veel te bieden en recreatie en toerisme draagt bij aan de economie van Drenthe maar
ook aan de leefbaarheid van dorpen. Kortgeleden zijn we bijgepraat door gedeputeerde Brink over de
plannen die we in het najaar gaan bespreken aangaande recreatie en toerisme. In de voorjaarsnota
hebben we kunnen zien dat extra geld wordt uitgetrokken voor een pilot in Zuidwest Drenthe over de
verblijfsrecreatie. Mijn fractie volgt deze pilot van harte en is graag bereid om met het college mee te
denken.
Vorig jaar vroeg mijn fractie bij de algemene beschouwingen: “ hoe het zit met de samenwerking op dit
beleidsterrein”? Bijvoorbeeld voor fietsen wordt op meerdere plekken beleid gemaakt en uitgevoerd.
Hoe staat dit college tegenover toetreding tot de GR recreatieschap? Juist op het gebied van recreatie,
toerisme en fietsen komen in recreatieschapverband veel spelers samen. Het past in de 12+1 gedachte
en vergroot volgens ons de samenwerking. Dit kan bijdragen aan de hoge ambitie die we hebben op dit
terrein.

Waarden en tradities
Als klein kind nam mijn moeder mij mee naar de bibliotheek. Al snel mocht ik alleen want de bieb was
dichtbij. Ik ging naar het voorleesuurtje, leende boeken en leerde er werken met een computer.
Ik neem mijn vier kinderen nu ook weer mee naar de bibliotheek. Een bibliotheek bereikbaar voor velen.
Jong en oud komen er samen. Kinderen gaan door rekken om mooie boeken uit te zoeken. Een actieve
betrokken bibliotheek die in samenspraak met scholen, crèche en peuterspeelzaal kinderen in aanraking
brengt met voorlezen, lezen en boeken. Ik zie ook de oudere mensen aan de leestafel zitten met een
kop koffie, genietend van het kleine grut dat rondrent, een praatje makend.
Dit is natuurlijk maar een voorbeeld maar voor mijn fractie illustreert het het belang van de bibliotheek.
Voor de leefbaarheid, voor de ontsluiting van boeken, om analfabetisme tegen te gaan enzovoort.Wij
hebben daarom kortgeleden schriftelijke vragen gesteld aan het college en zullen in aanvulling daarop
een motie indienen samen met meerdere fracties waarin we het college oproepen om de voorgestelde
herverdeling te compenseren en met Biblionet in gesprek te gaan en mee te denken over innovatie.
De kracht van de samenleving en zorgen voor elkaar
Kinderen fietsen dagelijks naar school en komen zeker in de plattelandsgebieden in aanraking met
landbouwverkeer. Want landbouw is een belangrijke economische drager in onze provincie. In
meerdere provincies werkt men met het lesprogramma VOMOL van Cumela oftewel Veilig omgaan met
opvallend landbouwverkeer. Door dit programma worden kinderen van groep 7 en 8 bewust gemaakt
van de gevaren van grote tractoren en machines. Leerlingen van die groepen komen in aanraking met de
AOC’s en AOC-leerlingen worden bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid die het met zich
meebrengt om te rijden met een grote machine.
Is het college bereid om in samenspraak met Cumela, de AOC’s en veilig verkeer Drenthe in onze
provincie te bezien of we dit project ook kunnen uitrollen in Drenthe?
Een van de speerpunten van dit college en ons allen is bereikbaarheid. Veel Drenten zijn afhankelijk van
een auto. Dat is goed te zien in de cijfers want we hebben het hoogste autobezit per 1000 inwoners van
Nederland. Collega Vegter heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota al aangegeven dat veiligheid
van belang is voor het CDA. Wij zien de laatste tijd steeds meer incidenten op met name de N34. Mijn
fractie wil graag een onderzoek naar een veilige toekomstbestendige inrichting van de N34 en zal
daartoe mede op initiatief van de VVD en samen met meerdere fracties een motie indienen.
Voorzitter,
Mijn fractie is ervan overtuigd dat door de inzet van alle Drenten en dit college gezamenlijk met alle
partijen in de Staten dat betere Drenthe behouden blijft. Een Drenthe waar verdraagzaamheid,
noaberschap, hulpvaardigheid, naar elkaar luisteren nog hoog in het vaandel staan. Een toekomst
bestendig Drenthe waar samen een gedeelde waarde is en waar we vierkant achter onze jongeren
staan.

