Voorjaarsnota 2016 PS
D66

Een compacte voorjaarsnota vol met ambities en plannen. Dat kunnen we waarderen. En
wat we op waarderen is dat we een aantal zaken en ideeën die in het afgelopen jaar hier in
de Staten de revue zijn gepasseerd terug te vinden zijn in deze plannen of in de uitwerking
ervan, zoals de economische koers.
Kortom een voorjaarsnota waar wij ons in grote lijnen in kunnen vinden in die we dan ook
steunen.
Er zijn nog wel een paar zaken waarvoor wij extra aandacht vragen. Daar kom ik zo op terug.
Maar eerst moet me nog wel iets van het hart; ( we hebben het hier in dit huis vaak over de
beeldvorming, demaskering, het imago van Drente en de Drentse samenleving ) en dat is
dat plaatje bij de inleiding. Ik vind die Drentse keien prachtig, maar dan ...5 mannen in
blauwe pakken ..... En ze staan nog stil ook...... Heren, dat is toch niet het beeld van een
dynamisch ondernemend innovatief hip en bruisend Drenthe.
Dus ik zou zeggen: de volgende keer op fietse en dan bij voorkeur een racefiets (daar ging
overigens de zomercolum van de NOS ook over afgelopen weekend; racefietsen in Drenthe
en het gebrek aan uitdaging. Daar moeten we ook iets aan doen!), een vrolijk gekleurd strak
tricootje aan, sportieve fietshelm op (of die mooie rode, die u vorig jaar uit handen van
mevrouw Meeuwissen heeft ontvangen), de VAM berg beklimmen en u dan laten
fotograferen terwijl u met 50 km per uur naar beneden komt gedenderd. Dan hebben we
het ergens over.

Dan de onderwerpen waar D66 nog eens de aandacht voor wil vragen;
Verduurzaming Schoolgebouwen
Zoals al eerder gemeld zien wij wel wat in een deltaplan Zonne-energie. We zijn dan ook
verheugd dat daar in het najaar mee gestart gaat worden. En wat de fractie van D66 betreft
zou het verduurzamen van de schoolgebouwen in Drenthe een mooi startpunt zijn. Bij de
bespreking van de Voorjaarsnota van 2015, wilde D66 met een motie komen over de
'Verduurzaming van Drentse Scholen'. De bedoeling was te komen tot o.a. energiescans en
energiebesparende en -opwekkende maatregelen voor schoolgebouwen. Tijdens deze
vergadering deed de gedeputeerde de toezegging met de VDG in gesprek te gaan en dit
onderwerp aan de orde te stellen. We hebben de motie toen dus ook niet ingediend. We
hebben inmiddels van Gedeputeerde Stelpstra begrepen dat hij het onderwerp energie en
scholen aan de orde heeft gesteld bij de VDG in het kader van de energie-agenda.En dat dat,
zover bekend, geen initiatieven heeft opgeleverd.
Verder hebben we van de gedeputeerde ook begrepen dat de in de periode 2010-2012 bij
ongeveer 160 basisscholen uitgevoerde energiescan niet heeft geleid tot de gewenste
investeringen in duurzamere schoolgebouwen. Opnieuw energiescans uitvoeren lijkt ons dan
ook niet opportuun . We zullen daarom de betreffende motie niet alsnog indienen. We

vinden echter wel dat er op dit vlak iets moet gebeuren. We gaan daar zelf mee aan de slag
en vragen het college om samen met ons ook na te denken hoe we kunnen komen tot het
verduurzamen van schoolgebouwen en ander maatschappelijk vastgoed.

Binnenstadfonds
We hebben gevraagd de brief van de 4 HEMA gemeenten over het instellen van een
Binnenstadfonds te betrekken bij de beraadslagingen over de voorjaarsnota. Het lijkt de
fractie van D66 goed om in combinatie met de Retailagenda de mogelijkheden van zo’n
fonds te verrekken. Wat ons betreft blijft die verkenning niet beperkt tot de 4 HEMA
gemeenten , maar wordt die breder getrokken naar al die kernen waar een opgave is in d
herstructurering en waar sprake is van een toekomstbestendig winkelaanbod . We horen
graag van het college hoe zij tegen de vraag van de 4 HEMA gemeenten aankijken en of ze
bereid zijn de mogelijkheden voor een dergelijk fonds te verkennen.
En wat de Retailagenda betreft hopen we van ganse harte dat deze niet blijft hangen in de
oude concepten en beelden van winkels en binnensteden, maar dat ze meer dan voldoende
aansluit bij de ontwikkelingen in de retail en de blurring met andere branches die daar
plaatsvindt. We hore graag een reactie hierop van het college.
Breedband
Voor de ontwikkeling van onze regionale Economie, voor het voortbestaan van bedrijven en
dus van werkgelegenheid op het platteland, voor het kunnen meedoen door inwoners van
Drenthe en voor het goed kunnen volgen van onderwijs is aansluiting op snel en
betrouwbaar internet onontbeerlijk. Provinciale Staten is vorige week accoord gegaan met
investeringen in breedband. Daar is D66 heel blij mee. De Provincie is nu goed aan de slag
met het scheppen van de benodigde voorwaarden. D66 ziet graag, dat overal competitieve
diensten voor onze inwoners via snel internet mogelijk worden. We zijn op weg, er is nog
veel te doen.
N34
We zijn, zoals we in de commissie vergadering al hebben gezegd, zeer bezorgd over het
aantal ongelukken op de N34. D66 vindt het dan ook nodig dat er breed onderzoek wordt
gedaan naar de oorzaken, maar ook nadrukkelijk naar alle mogelijke oplossingen, Zoals de
inzet van de slimme snelweg van Daan Roseaarde. Jammer dat de strekking van de motie zo
in de krant is gekomen. Omdat zo'n onderzoek enige tijd in beslag neemt, vinden wij het ook
van belang om op korte termijn preventieve maatregelen in te zetten. De opriep ertoe is
verwoord in een motie die de VVD zojuist ook meden namens ons heeft ingediend.

En dan een onderwerp in het speerpunt Energiek Drenthe...
Tweedeling in de samenleving
In de voorjaarsnota geeft u aan een bijdrage te willen leveren aan het voorkomen van een
tweedeling in onze samenleving. Preventie begint bij onze jeugd. Steeds meer kinderen
dreigen, ook in Drenthe, in armoede op te groeien. En lopen de kans niet mee te kunnen
doen, op school, in sport en cultuur, met vriendjes en vriendinnetjes, in de samenleving. En
als je als kind niet mee kunt doen, is de kans groot dat dat later ook een probleem is. Dat is
voor D66 in een grote zorg. Het lijkt ons dan ook goed dat we met elkaar, middels een

werkconferentie , onderzoeken of en welke rol de provincie kan spelen in de preventie van
armoede, speciaal daar waar het gaat om kinderen. We dienen daarom samen met de SP
een motie in over dit onderwerp.

Tot slot
Er zijn door de collega’s van de andere partijen mede namens ons moties ingediend .
Zoals de Motie van het CDA over de bibliotheekfunctie. Ook wij zijn van menig dat een
bibliotheek, in welke vorm dan ook, een belangrijke rol vervult inde sociale infrastructuur en
in de bestrijding van laaggeletterdheid.

