De voorjaarsnota

Deze nota is een verademing, prettig leesbaar en in weinig pagina’s krijg je een idee waar de
Provincie/GS naar toe wil.
De ambitie is om Drenthe vooruit te helpen door 45 miljoen via de investeringsagenda vrij te maken
voor Drenthe. Een uitgelezen kans om iets bijzonders voor Drenthe te doen; een eenmalige stap, die
Drenthe een voorsprong geeft op andere provincies, heel mooi.
Maar zijn dit nu goede dingen, geven deze dingen Drenthe een voorsprong? We kunnen het ook niet
met zekerheid zeggen, maar we denken van niet. Wat ons betreft zijn dit de voor de hand liggende
zaken.
Expertisecentra
Waar denken wij aan? Laten we ophouden via allerlei regelingen geld aan bedrijven of starters te
geven. Laten we een structuur creëren, waarbij succesvolle ondernemers anderen met advies en
raad terzijde staan. Bij bestaande succesvolle ondernemingen komen expertisecentra die een
voorbeeld en steunfunctie vervullen voor MKB bedrijven. We denken dan aan bedrijven in de
sectoren die we in Drenthe van belang vinden, zoals HTSM; biobased chemie ; techniek elektronica
en IT; vrije tijds sector ; energiebezuiniging; voedselproductie en voedingsproducten.
Voor de tijd en energie die deze ondernemers in de expertisecentra steken, krijgen ze een
vergoeding vooraf en achteraf, die bepaald wordt door de activiteiten die ze hebben verricht, op
basis van een reële vergoeding.
Deze expertise centra bij economische activiteiten komen in de plaats van formulieren en regelingen,
die ingevuld of gevolgd moeten worden. Laat de praktijkexpert bepalen aan wie en hoeveel adviezen
hij geeft. Het eerste expertisecentrum zou bij het Astron gevestigd kunnen worden voor alle MKB
bedrijven, die hulp willen hebben op het gebied van techniek, elektronica en IT.
Laat de Provincie, de gedeputeerde met Astron gaan praten over de vormgeving en de voorwaarden.
Duits
Laten we ophouden te praten over het belang van Duitsland. Laten we scholen in Drenthe helpen
met het opzetten van een Duitse stroom. Onderwijs waar veel vakken in het Duits worden gegeven,
extra vakken over Duitsland. Het onderwijs wordt gegeven door Nederlands en Duits sprekende
docenten, die een bevoegdheid hebben in een vak. Dan creëren we een groep jongeren, die goed
Duits spreekt en op Duitsland georiënteerd is en het daar durft te gaan maken. Laat het een duidelijk
pluspunt worden voor V.O. scholen in Emmen, Coevorden, en Hoogeveen, waar je je kunt
voorbereiden op werken in Duitsland
Investeringsregeling
Laten we een Drentse investeringsregeling opzetten, die ondernemers helpt een onderneming op te
starten. De vestigingsvoorwaarden moeten heel aantrekkelijk zijn in Drenthe. Laat Drenthe niet
alleen de fiets- of recreatieprovincie van Nederland zijn, maar ook de provincie met de aantrekkelijke
vestigingsvoorwaarden.

N34
Een lang gekoesterde wens van de PVV is de verdubbeling van de N34 waardoor de twee grootste
steden van het Noorden Emmen en Groningen via een 4-baans weg met elkaar verbonden worden.
Dit vanwege het economische belang en vanwege de verkeersveiligheid. Het kruispunt bij Gieten
moet ongelijkvloers worden, zoals het nu een is, hebben we een unieke slechte oplossing. Laat de
verbeteringen toekomstbestendig zijn, want is er veel geld in de vorige periodes gestoken in het
opleuken van de 2-baans weg. Het probleem van de files en de verkeersveiligheid is toen niet
voldoende aangepakt.
GAE
Een bijzonder aandachtspunt voor de PVV is GAE. Laat Drenthe gezamenlijk met de andere
aandeelhouders inzetten op het in stand houden van het vliegveld en laat de aandeelhouders ook
bereid zijn daarvoor te betalen. Voor het Noorden zou het vliegveld een centrum van economische
activiteiten moeten worden die gebonden zijn aan het vliegveld. Een vestigingsplaats waar bedrijven
zich onder gunstige voorwaarden kunnen vestigen en waar zij gebruik kunnen maken van goedkope
energie die op het vliegveld wordt opgewekt.
FOC
De PVV zou graag willen dat er een FOC in Drenthe komt. Als de vestigingsplaats bij het TT circuit niet
doorgaat, moet GS zich inspannen dat het FOC in Drenthe blijft, want het zou jammer zijn als het FOC
op een andere plaats in een andere Provincie gevestigd gaat worden.
Sport
De PVV zou willen dat Drenthe een provincie wordt waar je naar toe gaat om te sporten of te leren
sporten. Waar je aan je conditie kunt werken, waar je daadwerkelijk gewicht kunt verliezen en waar
je weer soepel, waar je gerevitaliseerd kunt worden. De PVV heeft geen behoefte aan eenmalige
sportactiviteiten, die veel kosten en voor de burgers van Drenthe weinig opleveren. De PVV heeft
liever een kuuroord Drenthe dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de burgers van Drenthe.
Windparken
De PVV wil dat GS terughoudend is met het stimuleren van windparken in de provincie Drenthe,
wacht de landelijke verkiezingen af, want wie weet gaat er in Den Haag in de toekomst toch een
andere wind waaien, minder in de richting van windmolens op het land.
Statushouders
De PVV zou graag zien dat GS zijn invloed aanwendt om de vele statushouders die gehuisvest moeten
worden in Drenthe niet bij voorrang geplaatst worden in sociale huurwoningen. Dit omdat er veel
Drentse burgers zijn die al heel lang wachten op een sociale huurwoning. In de eerste helft van dit
jaar hebben alleen de Gemeente Assen, Hoogeveen, Westerveld aan hun door het Rijk opgelegde
verplichtingen voldaan om statushouders te huisvesten in sociale huurwoningen. De PVV geeft er de
voorkeur aan, dat statushouders worden gehuisvest in voormalige kantoorpanden, schoolgebouwen
etc. die geschikt worden gemaakt voor huisvesting, zoals gebeurt met de gebouwen van de
voormalige flight academy in Eelde. Een oplossing die bepleit werd in een PVV motie maar die helaas
verworpen werd door PS. De Provincie kan weigeren de gemeenten onder druk te zetten om sociale
huurwoningen af te staan ten behoeve van statushouders. De woningcorporaties zijn opgericht om
sociale huurwoningen op te leveren voor Drentse burgers die het niet breed hebben en ze zijn niet

opgericht om vluchtelingen te huisvesten. Laat Gemeenten , andere instellingen, met oplossingen
komen voor de huisvesting van statushouders. Laat de woningcorporaties zich richten op het
verkleinen van de wachtlijsten van Drentse burgers, die wachten (soms al jaren lang) op een sociale
huurwoning. Tegen GS wil de PVV zeggen Wees solidair met de burgers van Drenthe die het niet
breed hebben en zoek naar andere oplossingen voor de huisvesting van statushouders.
Sociale veiligheid
De sociale veiligheid zal de komende jaren meer de aandacht vragen, omdat er meer mannen in
Nederland gaan wonen voor wie met name de vrouwen een probleem, een bedreiging zijn.
Uitgescholden worden voor hoer is een ding, maar deze mannen beschouwen Nederlandse vrouwen
als hoer. Als dit de attitude is dan leidt dat gemakkelijk tot erger zaken. De afgelopen week hebben
we het incident gehad van een 18-jarige vrouw, die van haar pony dreigde te worden getrokken door
asielzoekers. Gelukkig niets gebeurd, maar durft deze vrouw nog alleen in het bos te gaan rijden, dat
is de echte vraag. Het zou verschrikkelijk zijn als de angst gaat bepalen wat je nog wel durft en wat
niet. Het antwoord op de vraag van dorpsbewoners om meer verlichting op een donker fietspad kan
dan niet worden afgedaan met we zullen betere witte strepen op het fietspad aanbrengen.
De echte vraag is durven mensen nog alleen in het donker naar buiten. Gisteravond is bekend
geworden dat de permanente politiepost in Ter Apel heeft geleid tot een grote afname van het
aantal winkeldiefstallen en inbraken, mooi maar de echte vraag is: Voelen mensen zich gedwongen
om hun manier van leven aan te passen, alles op slot doen, geen dingen zo maar buiten laten liggen.
Die vragen zijn het echte probleem en leiden tot een gevoel van onveiligheid.
Weidevogels
PS heeft in het voorjaar een motie van Groen Links aangenomen om te onderzoeken wat de
oorzaken zijn van de terugloop van het aantal weidevogels. De PVV had toen bij motie voorgesteld
om met onmiddellijke ingang de jacht op vossen gereguleerd vrij te geven, omdat de vos de grootste
doder van weidevogels is. Nu zijn er verontrustende berichten dat de grutto het slechtste
broedseizoen heeft gehad sinds jaren. Naast het opheffen van het jachtverbod op de vossen zou de
PVV graag zien dat de Provincie stappen onderneemt om de vernatting en verwildering van
weidegebieden met name in het beekdal van de Drentse Aa tegen te gaan. Natte en weidegebieden
met hoog en wild gras zijn geen broedgebieden voor de weidevogels. Een herbezinning op de
vernatting en de verwildering van weidegebieden is hard nodig, net als het opheffen van het
jachtverbod op de vossen.
Het Noorden
Wat we missen is dat het Noorden van het land als een aantrekkelijk en intelligent hoofd op de romp
van Nederland geschetst wordt. De scheiding van de Randstad met de rest van Nederland zal alleen
maar scherper worden met de verdere tweedeling in de maatschappij, in de stand van de hoger
opgeleiden (de have-s) en de lager opgeleiden (de have-nots) Laten we een bijdrage leveren aan het
creëren van het beeld van het Noorden als een dynamische en juist andere regio dan de Randstad.
Het is toch te gek dat we geen hoge snelheidstreinverbinding hebben van De Randstad via Groningen
naar Duitsland. Het is nog gekker dat we in het Noorden überhaupt geen goede treinverbinding
hebben met Duitsland. Laten we het Noorden promoten met als fantastische hoofdstad Groningen
met een regio met veel voorzieningen zeehavens, vliegveld en een grote universiteit.

Tot slot

De organisatie.
Een groot probleem blijft voor ons de Provinciale organisatie en de extra kosten van 3 miljoen, die
gevraagd worden voor groen voor grijs 20 mismatches in de organisatie en voor een vertrekregeling.
In een dynamische adaptieve organisatie zullen er immers altijd mismatches zijn, anders is de
organisatie niet dynamisch en adaptief. Het oplossen van mismatches is dan een normaal
verschijnsel dat bij de organisatie ontwikkeling hoort en daarbinnen hoort te worden opgelost. Als de
organisatie echt dynamisch en adaptief is dan kan iedere twee jaar weer een aanvraag van 3 miljoen
verwacht worden om de mismatches op te lossen. In de afgelopen jaren waren er eerder verzoeken
om extra geld bv. tgv noodzakelijke professionalisering. Dit soort verzoeken hoort bij een dynamische
en adaptieve organisatie.
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