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Provinciale  investeringsagenda PLUS 2020-2023  

 

Geachte leden van Provinciale  Staten, 

  

Een mooier, sterker en groener Drenthe! Daar gaat u voor, samen met uw college van gedeputeerde 

staten.  Daar gaan wij als grootste Drentse regiogemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen ook 

voor, graag samen met u!  

 

In uw vergadering van 11 november a.s. behandelt u het voorstel over de Investeringsagenda PLUS 2020-

2023.  

Wij hebben als HEMA-gemeenten met veel sympathie en enthousiasme kennis genomen van deze nota, 

die mede is ontstaan om de gevolgen van de coronacrisis voor Drenthe te verzachten. Wij ondersteunen 

van harte de uitgangspunten van deze beleidsintensivering, die onder meer inzet op het extra versterken 

van de steden met een grote regiofunctie, op fietsen, op wonen en op recreatie en toerisme.  

 

Wij zien veel kansen om samen met de provincie onze gemeenten te versterken. Graag bieden wij aan om 

mee te werken aan een verdere uitwerking van de thema's die ons raken en kansen bieden. U kunt dat 

mogelijk maken door op 11 november de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 vast te stellen, als basis 

voor deze geweldige impuls voor onze provincie en in het bijzonder onze gemeenten.  
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Wij wensen u op 11 november een goede en vruchtbare vergadering toe en wij vertrouwen erop dat uw 

positieve besluit ons verder helpt om samen met u van betekenis te zijn voor een mooier, sterker en 

groener Drenthe!      

 

Hoogachtend,  

Burgemeester en wethouders van Assen,  

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

  

T. Dijkstra M.L.J. Out 

  

Burgemeester en wethouders van Emmen,  

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

  

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout 

  

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,  

 

 
 

B. Ruiter-Hiemstra K. Loohuis 

wnd. gemeentesecretaris burgemeester 

  

Burgemeester en wethouders van Meppel  

  

  

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland 

secretaris burgemeester 

 

 


