VVD - PS Drenthe - Algemene beschouwingen 13 juli 2016
Voorzitter,
De voorjaarsnota is reeds uitgebreid besproken tijdens de commissie. Ik volsta daarom nu
met vier opmerkingen over dit statenstuk.
• De VVD is uiteraard zeer tevreden met het feit dat de opcenten in 2017 niet worden
verhoogd.
• Ten tweede: De VVD is eveneens zeer tevredendat het college onverminderd voortgaat op
de ingeslagen weg, om de werkgelegenheid te stimuleren en ondersteunen.
• Het derde punt betreft een kritische noot over de opgenomen extra bedragen voor de
organisatieontwikkeling Groen voor Grijs – de commissaris heeft hierover al enige
toezeggingen gedaan, o.a. dat het bedrag meer uitgesmeerd wordt over de jaren heen,
zodat het financieel tekort in 2017 afneemt met 2 miljoen. In de bespreking van de begroting
2017 zal dit opnieuw aan de orde komen.
• En dan de ijsbaan: er worden momenteel mooie plannen ontwikkeld. We lezen dat het
college maximaal 5 miljoen wil steken in de aanleg van een ijsbaan, mits er een solide
business case onder ligt. Onze fractie ondersteunt dit van harte. Maar zou hier niet een datum
aan gekoppeld moeten worden? Hoe lang blijft dit investeringsbedrag nog beschikbaar?
Naast de reguliere begroting waarvoor de voorjaarsnota is opgesteld, heeft dit college ook een
investeringsagenda opgesteld met negen punten.
Voor een deel hebben de Staten al goedkeuring gegeven en kan het college overgaan tot
uitvoering. Onze fractie is hier zeer verguld mee.
• Zo keurde PS vorige week de investering in breedband goed. Hiermee is voor een aantal
initiatieven de laatste hobbel geslecht en kan tot aanleg worden overgegaan. Geweldig.
• Ook is akkoord gegeven op investeringen in de grotere musea van Drenthe.
• En is het voorstel voor de Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde goedgekeurd.
• Na het zomerreces volgt de rest van devoorstellen, wij kijken daar naar uit.
Allemaal investeringen die goed zijn voor Drenthe. De VVD steekt de vlag uit!
Maar valt er dan verder helemaal niets meer te wensen?
Toch wel…
De VVD fractie heeft drie extra wensen, die allen vergezeld gaan worden van een motie.
1. De binnensteden en dorpskernen
De VVD ziet met lede ogen aan dat de winkelcentra van steden en dorpen in Drenthe steeds
verder achteruitgaan. Veel winkels staan leeg, waardoor de aantrekkelijkheid van een
binnenstad of centrum verdwijnt. De oorzaak kan slechts voor een klein deel gezocht worden
bij het internetshoppen. De voornaamste reden is dat er veel te veel vierkante meters
aan winkel-vloeroppervlakte bestaan. Tel dit op bij een afnemende en vergrijzende bevolking,
en de wens van veel consumenten om meer vermaakt en verleid te worden. Dan is duidelijk:
hier moet iets gebeuren.

Ook in de rest van Nederland is dit een veelvoorkomend probleem. Onder de noemer
‘retaildeals’ zijn veel steden en dorpskernen aan de slag gegaan: de gemeente werktsamen met
vastgoedeigenaren en winkeliers , de horeca, culturele instellingen, zorginstellingen
en bewoners, met ondersteuning van het rijk om te komen tot een compacte, bruisende
binnenstad of dorpskern. In Drenthe loopt dit nu in Meppel en Beilen. Maar ook Assen,
Emmen en Hoogeveen zijn hier mee bezig.
De VVD Fractie wil graag dat de provincie deze trajecten ook gaat ondersteunen. Omdat dit
van groot belang is voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze provincie. Hiertoe
dienen we samen met andere partijen een motie in: Revitalisering Binnensteden. De PvdA zal
deze motie indienen. Waarbij de VVD nadrukkelijk aantekent dat het voor ons niet beperkt
zou moeten worden tot de in de motie genoemde vier grote steden Assen, Emmen, Hoogeveen
en Meppel. Dit probleem speelt immers ook in de grotere kernen zoals Coevorden, Beilen en
Roden. Ook zij verdienen ondersteuning volgens onze fractie. Graag zou de VVD zien dat
deze motie wordt gekoppeld aan de retailagenda die in het najaar verschijnt. We willen graag
horen van de gedeputeerde of hij hiertoe een mogelijkheid ziet.

Wij denken hierbij aan een substantiële investering van minstens 5 miljoen, wij vragen het
college of dit nog gedekt kan worden uit de reserve investeringsagenda. Graag horen we bij
de begroting van het college welke financiering zij voor ogen hebben.
2. Verkeersveiligheid op de N34
Ook de afgelopen periode werden we weer opgeschrikt door een ongeluk met dodelijke afloop
op de N34. Alhoewel er in de afgelopen jaren al veel aanpassingen zijn gedaan aan de weg, en
er veel is gedaan aan het beïnvloeden van het rijdgedrag van de automobilisten, blijft het
rijden over de N34 nog steeds gevaarlijk. Sinds 2010 waren er zeven ongelukken met
dodelijke afloop. Daarnaast blijft er sprake van knelpunten zoals bij de rotonde bij Gieten en
de aansluiting op de A28.
Voor de VVD fractie aanleiding om hier opnieuw aandacht voor te vragen. Samen met het
CDA hebben we het initiatief genomen om aan te dringen op een onderzoek naar de
Mobiliteitsknelpunten in Noord-Nederland. Daarbij gaat het zowel om het verbeteren van de
bereikbaarheid als de verkeersveiligheid. Een onderzoek met een brede scope waarin we
nadrukkelijk verder kijken dan alleen de N34. Maar de optie om tot verdubbeling van deze
weg over te gaan willen we daarbij wel als één van de opties onderzocht hebben.
De VVD dient hiertoe samen met CDA een motie in, en ook met PVV, 50Plus, Sterk Lokaal,
D66 en Christenunie.
Het CDA zal deze motie inbrengen in de vergadering.

3. Paardensport
De provincie Drenthe heeft de ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te zijn.
Hierbij is het fietsen een belangrijke peiler, maar de VVD ziet naast het stalen ros ook
mogelijkheden voor de paardensport.
De economische betekenis en de omvang van de hippische sector is in Drenthe
bovengemiddeld groot. Ik verwijs kortheidshalve naar het rapport van BMC dat in 2015 in
opdracht van de provincie is opgesteld.
We lezen hierin dat Drenthe paardentoerisme misloopt. Ruiterpaden sluiten niet op elkaar aan
en de routes zijn slecht aangegeven. Je verdwaalt makkelijk en het is lastig om een langere
route te rijden.
Onze fractie ziet kansen voor paardenvakanties en dagrecreatie. Wij willen graag dat de
provincie deze mogelijkheden ondersteunt. Het paardrijden past immers heel goed bij een
buitensportprovincie als Drenthe met haar vele natuurgebieden. We zouden graag zien dat het
college met de betrokken partijen zoals het Recreatieschap Drenthe,
de paardensportbond KNHS, het Hippisch Platform, terreinbeheerders, gemeenten en
Marketing Drenthe een plan maakt om dit nader uit te werken.
Waarbij gestart zou moeten worden met het verbeteren van het ruiterpaden en
de bewegwijzering. Hier kan de provincie een financiële bijdrage aan leveren.
De motie Vrijetijdseconomie/Paardensport, mede ingediend door 50Plus, D66, PVV, Sterk
Lokaal, CU luidt als volgt:
(dictum voorlezen)
Voorzitter, deze drie wensen van de VVD sluiten aan bij de lopende zaken uit het
coalitieakkoord en de investeringsagenda. Het betreffen extra accenten bij
de retailagenda, bij de inspanningen van de provincie op het gebied van verkeersveiligheid en
mobiliteit, en bij het versterken van de recreatiesector in Drenthe. Wij hopen daarom op
brede steun van andere partijen en het college.
Voorzitter, ik dank u wel.
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