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In december werd ik gekozen tot Drents politicus van het jaar. Nu ben ik 

natuurlijk hartstikke blij met het winnen van een prijs, maar vooral de reden 

waarom ik hem kreeg is mij veel waard. Het is namelijk erkenning voor  

mijn inzet als PvdA-politicus in de afgelopen jaren: enerzijds het op orde  

houden van de financiën, maar anderzijds ook het bouwen van bruggen. 

De Partij van de Arbeid is een doorbraakpartij: een partij die verschillen wil  

overbruggen, maar ook een partij die verantwoordelijkheid wil nemen.  

Die vooruitgang mogelijk wil maken voor iedereen. 

Beste kiezer, 

Ik heb de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opvangen van de 

klappen van de crisis, aan het eerlijk verdelen van de lasten die we 

samen te dragen hadden. Ik heb gezien wat Drenthe te bieden 

heeft, hoe krachtig we zijn als we samen ergens de schouders 

onder zetten. Die constatering geeft enorm veel inspiratie en 

energie. Energie die ik graag inzet om er de komende vier jaar 

voor te zorgen dat Drenthe nog mooier wordt en de uitdagingen 

van de toekomst aankan.

Juist nu de economische crisis zijn einde lijkt te naderen en de 

arbeidsmarkt weer in beweging lijkt te komen, is het belangrijk 

dat we als Drenten samen de boel bij elkaar houden. Iedereen 

moet kunnen profiteren van een aantrekkende economie en 

iedereen moet bij kunnen dragen aan de vooruitgang die we 

samen mogelijk maken. Jong en oud, lager en hoger opgeleid, 

arm en rijk. Ik sta voor het ideaal dat er een baan is voor iedere 

Drent die kan werken. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als samenleving een moderne 

vorm van naoberschap in ere houden. In Drenthe hebben we het 

goed met elkaar. Het is hier fijn wonen en prettig leven.

De gemiddelde Drent is gelukkig, leeft duurzamer dan de rest van 

Nederland en wil vooral dat we wat beter voor elkaar zorgen. De 

PvdA werkt eraan dat de kracht van dorpen, buurten en wijken 

behouden blijft en versterkt wordt. We houden voorzieningen in 

stand en we breiden ze uit. Denk hierbij aan dorpshuizen waar je 

terecht kunt voor zorg, maar ook om te werken als ZZP’er.  

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid 

Drenthe. Een programma waarin eerlijk delen, werk en toekomst 

centraal staan. Een programma waar ik trots op ben en waar ik 

mij als lijsttrekker in de komende vier jaar keihard voor ga maken. 

Samen kunnen we het verschil maken! Stem daarom op 18 maart 

op de PvdA Drenthe. 

Met vriendelijke groet, 

Ard van der Tuuk
Lijsttrekker PvdA Drenthe
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De PvdA is een partij met idealen. Voor ons is het samenleven 

in welvaart en welzijn van waarde. De PvdA zet zich in voor 

bestaanszekerheid, goed werk en solidariteit tussen de inwoners 

van ons land. Bij alle keuzes staat het gezamenlijk belang voorop, 

het belang van de gemeenschap. Daarbij is solidariteit niet alleen 

een kwestie van eerlijk verdelen van de lusten en de lasten tussen 

(kans)rijk en (kans)arm, maar ook een kwestie van solidariteit 

tussen de generaties van nu en de generaties van straks. Hoe wij 

nu omgaan met werken, wonen, zorg, energie en natuur heeft 

gevolgen voor toekomstige generaties. Voorop staat dat ook 

voor hen de lusten en lasten in evenwicht moeten zijn. Publieke 

voorzieningen moeten uitblinken door toegankelijkheid, 

kwaliteit en wederkerigheid. Principieel uitgangspunt is dat de 

politiek daarvoor verantwoordelijk is. 

Wie voorzieningen aanbiedt is geen principekwestie. Het aanbod 

door de (lokale) overheid (of markt) staat onder druk door 

bezuinigingen en taakveranderingen. 

Toegankelijkheid, ongeacht inkomen, is voor de PvdA van groot 

belang. Zeker in Drenthe ligt er een taak voor het provinciale 

bestuur om, in samenwerking met gemeenten en het 

maatschappelijk middenveld, de toegankelijkheid en kwaliteit 

van voorzieningen te waarborgen. Daarbij zijn organisaties en 

voorzieningen die in omvang nog gemakkelijk benaderbaar 

zijn en gesteund worden door de bevolking, van grote waarde  

voor de gemeenschap.

De komende jaren is het stimuleren van de regionale economie 

en werkgelegenheid dé opgave voor de provincie Drenthe. 

Intensieve samenwerking met de lokale overheid, werkgevers- 

en werknemersorganisaties en het onderwijs is daarvoor 

noodzakelijk. We doen het samen voor Drenthe!

Houd Drenthe mooi, sociaal en bruisend, 
stem daarom op 18 maart PvdA!

1. We doen het voor Drenthe! 
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De PvdA wil goed werk voor iedereen. Dat vraagt om een sterke 

regionale economie. In het huidig economisch klimaat vraagt 

dat in Drenthe om duidelijke keuzes. Die keuzes wil de PvdA 

maken. De PvdA Drenthe gaat voor werkgelegenheid, waarbij 

kennisinnovatie en duurzaamheid belangrijk zijn. De provincie 

kan dit niet alleen, natuurlijk werken we samen met andere 

provincies, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Ruimte voor kleine en startende bedrijven is noodzakelijk voor 

innovatief ondernemerschap.

Economie draait om mensen. Een stabiele en duurzame 

economische ontwikkeling geeft kansen en zorgt voor behoud 

en stijging van welvaart. De economische ontwikkeling kent een 

grillig verloop en de verdeling van het verdiende geld verloopt 

niet eerlijk. De PvdA vindt dat de verdeling van inkomen eerlijker 

moet. Een actieve overheid is daarvoor noodzakelijk; om uitwassen 

te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te stimuleren.  

De economie gaat ons allemaal aan en is te belangrijk om helemaal 

aan de markt over te laten. Een zwaarwegend onderdeel van de 

economie is de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Drenthe 

heeft een aantal zwakkere regio’s die extra stimulansen goed 

kunnen gebruiken. Maar voor Drenthe als geheel geldt vooral: er 

moeten banen bijkomen. En dat vooral in het MKB, de draaiende 

motor van onze provincie.

We moeten er voor waken dat in onze samenleving reguliere 

banen worden verdrongen door niet-betaalde arbeid. Eerlijk 

werk moet eerlijk beloond worden.

Werken, leren en ondernemen 
Samenwerking is belangrijk, daarom blijft de provincie de 

regiosamenwerking Groningen-Assen ondersteunen. Maar 

dit geldt ook voor de regio’s Meppel/Zwolle, Hoogeveen/de 

Wolden en Emmen/Coevorden/Hardenberg. De PvdA wil ook de  

grensoverschrijdende samenwerking met het Eemsdeltagebied in  

Duitsland verder versterken.

Goed werk en goed onderwijs staan voorop. De PvdA Drenthe 

wil in de komende statenperiode de onderwijsparticipatie en 

de werkgelegenheid in Drenthe op het landelijke gemiddelde 

brengen. We geven extra aandacht aan de aanpak (en het 

voorkomen) van jeugdwerkloosheid. Drenthe moet en kan ook 

jongeren een goed toekomstperspectief bieden. De rol van 

sterke (stedelijke) centra als Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, 

Coevorden, Roden en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. Werken 

is leren en een Leven Lang Leren is het devies. Volgens de PvdA 

Drenthe is dat nog steeds de beste bestrijder van armoede.

De PvdA wil voor goed leren 
in Drenthe het volgende ondernemen: 

a. De onderwijsmonitor blijven we financieren. We 

zijn er alert op dat er geen zeer zwakke scholen zijn in 

Drenthe. We streven naar uitstekend onderwijs voor 

iedereen. Nog steeds worden in het HBO en het MBO te 

veel opleidingen aangeboden die niet aansluiten op de 

arbeidsmarkt. Dit moet absoluut veranderen. De PvdA 

is helder: geen pretopleidingen maar opleiden voor een 

baan. Zo gaat de PvdA de kwaliteit van het onderwijs in 

Drenthe verbeteren.

Drenthe heeft met Astron/Lofar en verschillende 

technische opleidingen als elektronica, 

sensorsysteemtechnologie met dwarsverbanden naar 

water en energie, het TT-motorinstituut, domotica 

en mogelijk nog IBM/Dome veel expertise in huis. De 

PvdA Drenthe wil dat vasthouden en verder uitbouwen 

met bijvoorbeeld High Tech systems (met Smart 

Factory) waarbij de koppeling met het MKB cruciaal 

is. Het opzetten van een Techno Startup Campus in 

samenwerking met de bestaande onderwijsinstellingen 

in het kader van het Techniekpact past daarin. De 

campus zorgt maximaal vijf jaar voor onderdak, 

ondersteuning in management en onderzoek, opzetten 

van een eigen bedrijf en financiële en administratieve 

ondersteuning. De campus sluit aan op bestaande 

initiatieven als de TOP-regeling en jonge starters.

2. Drenten werken, leren en ondernemen 

Techno Startup stimuleren
De Drentse Techno Campus zorgt maximaal 5 jaar voor 
onderdak, ondersteuning in management en onderzoek, 
opzetten eigen bedrijf, financiën en administratie. 

Effect: jonge wetenschappers aan het werk in Assen.

Effect lange termijn: Nieuwe technologie die in Drenthe 
verder ontwikkeld kan worden.

”
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b. Drenthe wordt Gildeprovincie. Het ambacht terug! 

In Nederland gaat steeds meer vakmanschap verloren. 

Dat komt vooral omdat de VMBO en MBO+ opleidingen 

niet genoeg aansluiten op de praktijk. En er staan 

steeds meer vakmensen (55-plussers) werkloos langs 

de kant. We gaan in Drenthe die kloof dichten met 

werk-leertrajecten. We koppelen leerlingen aan oude 

rotten in het vak. Samen gaan ze als koppel aan de slag 

om zo, naast theorie, vakkennis over te dragen van 

de oude naar de nieuwe generatie. Het vakmanschap 

moet herontdekt worden. In samenwerking met Mbo-

opleidingen gaan afgestudeerden na hun opleiding 

twee jaar het Gilde in. Ze zijn dan in dienst van het 

Gilde en worden één-op-één gecoacht door een oude 

rot in het vak. Dit kan iemand zijn van het bedrijf waar 

de afgestudeerde gaat werken, of iemand die extern 

wordt aangetrokken. Jongeren uit het praktijkonderwijs 

proberen we via projecten naar banen te leiden. Wat bij 

dit alles helpt is dat ZZP’ers als leerwerkbedrijf kunnen 

worden aangemerkt.

c. Extra aandacht is er voor jongeren met afstand tot 

de arbeidsmarkt. Ook zij moeten worden ondersteund 

in het opbouwen van een goede toekomst. De PvdA 

Drenthe wil daarvoor een leer-werkprogramma opzetten 

met uitzicht op een baan. 

d. Kwetsbare jongeren kunnen op extra steun van de 

PvdA rekenen. Jongeren gaan naar school, werken of 

een combinatie van beide, maar blijven in ieder geval 

niet thuis werkloos op de bank zitten.

e. Drenthe leert weer Duits! Een van de grootste 

economieën in de wereld ligt vlak bij Drenthe: Duitsland! 

Hoog tijd om elkaar te kunnen verstaan om daarna 

zaken te gaan doen. In Nederland heeft Duits jarenlang 

een ondergeschikte rol gespeeld in het onderwijs. Het 

aantal goed Duitssprekende Nederlandse jongeren is 

laag. De PvdA Drenthe wil het leren van de Duitse taal 

en uitwisselingsprogramma’s tussen Drentse en Duitse 

jongeren stimuleren. Europa en een internationale 

houding vindt de PvdA voor Drenthe sowieso belangrijk, 

inclusief goede contacten met Brussel.

f. Bedrijfsvakscholen kunnen op ondersteuning van de 

PvdA Drenthe rekenen. 

g. Voor de PvdA Drenthe is het relatief hoge percentage 

laaggeletterdheid in Drenthe onacceptabel. Via een 

aanvalsplan worden onorthodoxe middelen ingezet om 

deze mensen te bereiken. Nauwe samenwerking met 

gemeenten en andere instanties zoals bibliotheken is 

een noodzakelijke voorwaarde daarvoor.

 

De PvdA Drenthe wil voor goed 
werk en ondernemen het volgende doen: 

a. Versterken van recreatie en toerisme als econo-

mische motor. Drenthe wil dé recreatieprovincie van 

Nederland zijn. We blijven de recreatiesector dan ook 

helpen met de financiering van expertteams voor 

advies en ondersteuning. Sport, kunst en cultuur zijn 

voor de recreatiesector van groot belang. Dat verdient 

onze steun door een jaarlijks evenementenfonds in te 

stellen vanuit de provincie. We kiezen daarbij overigens 

liever voor een aantal kleinere dan voor één groot 

evenement. 

De marketing van Drenthe is een belangrijk punt. Een 

op de vijf Nederlanders wil wel verhuizen naar Drenthe 

Drenthe wordt Gilde provincie
In Nederland gaat steeds meer vakmanschap 
verloren. We gaan in Drenthe die kloof dichten met 
het Gildesysteem. Het vakmanschap moet weer 
ontdekt worden, in samenwerking met VMBO en 
MBO opleidingen.

”

Drenthe leert weer Duits!
We gaan de Duitse taal stimuleren en uitwisselings-
programma’s tussen Drentse en Duitse (Niedersachsen) 
jongeren stimuleren. De activiteiten worden verder 
gekoppeld aan de bestaande Duitsland desk.

”

Bestrijding van laaggeletterdheid.
We gaan in samenwerking met de Drentse Bibliotheken 
een leer lezen en schrijven project opzetten. Daarbij 
wordt de hulp ingeroepen van Drentse schrijvers en 
dichters.

”
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en dat is een sterk punt van een sterk merk. Wonen, 

werken en recreëren in Drenthe blijven we actief 

landelijk promoten.

b. In verband met de unieke high tech Lofar-terp in 

Nieuw Buinen/Exloo ondersteunt de PvdA het idee 

om daar een spraakmakende en landschappelijk 

ingepaste uitkijktoren te realiseren. Samen met het 

informatiecentrum ontstaat zo een attractie, die een 

stroom bezoekers naar het gebied zal trekken, goed 

voor de economie.

c. Drenthe heeft voldoende ruimte, goed bereikbare 

bedrijfslocaties, voldoende en goed opgeleide arbeids-

krachten. Voor de PvdA het moment om samen met 

gemeenten en de markt aan de slag te gaan om 

maakindustrie naar Drenthe te halen en te houden.  

We willen in Drenthe de oprichting van afmaak/

montage/afbouwindustrie faciliteren, slimme systemen 

zijn daarbij belangrijk juist ook voor het uitvoeren 

van allerlei controletaken. Dit biedt weer kansen voor 

gewone banen. We steunen dan ook de projecten in de 

sector Hoog Technologische Systemen en Materialen, 

zoals bij Fokker in Hoogeveen.

d. De bouw is belangrijk voor de arbeidsmarkt 

en economie in Drenthe. Nog steeds hebben veel 

ondernemingen het moeilijk. Werk in de bouw 

hebben we ondersteund door als provinciale overheid 

investeringen eerder te doen. Als dit nodig is en zolang 

het kan blijven we daarmee doorgaan. Ook onze inzet 

op de RSP projecten in Emmen, Coevorden en Assen 

levert veel werk op. Om de Drentse bouwer te steunen 

wil de PvdA bij aanbestedingen maximaal inzetten op 

lokale ondernemingen.

e. Energie en agrifood bieden kansen, vooral op het 

vlak van innovatie. Bij agrifood is het van belang de 

export te vergroten; daar liggen nog veel onbenutte 

mogelijkheden.

f. Healthy ageing (gezond ouder worden) is voor 

Drenthe een interessant thema, omdat in 2020 

de provincie meer 65-plussers zal hebben dan 

jongeren onder de 20 jaar. De PvdA Drenthe ziet dat 

niet als een last, maar als een gegeven dat kansen 

biedt. De PvdA Drenthe wil healthy ageing vanuit 

meerdere invalshoeken verder ontwikkelen: de 

gezondheidseconomie; e-health; vitaal platteland 

en aantrekkelijke openbare ruimten; leefbaarheid; 

participatie van ouderen aan kunst en cultuur; 

hospitality, zorg en recreatie en het tegengaan van 

overgewicht bij jong en oud.

g. De Drentse economie kent veel werkgelegenheid in 

de zorg. Zowel de verzorging, het zorgtoerisme alsook 

de medische technologie biedt kansen voor meer 

werkgelegenheid. In bijvoorbeeld Roden heeft zich na 

het verdwijnen van Cordis een belangrijk cluster van 

bedrijven ontwikkeld in de medische technologie. We 

gaan dit verder uitbouwen door projecten samen met 

bedrijven en kennisinstellingen te ontwikkelen.

h. Onze economie zal steeds meer gebaseerd worden 

op biologische grondstoffen in plaats van aardolie. 

Emmen heeft veel bedrijven in de (vezel)chemie. Dit 

biedt in combinatie met onze landbouwsector kansen 

om voorop te lopen in de vervanging van aardolie bij 

de productie. Met als gevolg kansen op meer werk.

Uitkijktoren Lofar-Terp
Met Lofar van ASTRON heeft Drenthe zich technologisch 
op de wereldkaart gezet. Met het bouwen van een 
uitkijktoren en een bezoekerscentrum wordt hier een 
toeristische trekpleister ontwikkeld.

”

Assemblage en maak industrie naar Drenthe
Produceren wordt steeds meer, just in time, special to 
the customer en ergonomisch t.b.v. transport volume. 
Daarom gaan we in Drenthe een montage/maak 
industrie oprichten. 

”
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 i. In het provinciaal aanbesteding- en inkoopbeleid 

wordt als standaard opgenomen dat minimaal 5% 

van de aanneemsom wordt ingezet voor nieuwe 

werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Er wordt gewerkt volgens de geldende CAO en er  

vindt geen uitbuiting plaats van werknemers.

j. De PvdA Drenthe gaat voluit voor de uitvoering van 

het banenplan Vierkant voor Werk van de gemeenten 

Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg. Dit 

plan is door een motie van de PvdA Drenthe nagenoeg 

statenbreed ondersteund. Daarmee ondersteunt 

de provincie ook de aanpak om de werkloosheid in 

het gebied aan te pakken, onder andere door goede 

scholing en inzet op (maak)industrie.

5% van de aanneemsom voor werknemers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt
5% van de aanneemsom bij projecten van de Provincie, 
wordt gebruikt om die doelgroep kansen te geven.

”
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Er waait een nieuwe wind. Burgers nemen het heft in handen en 

organiseren zelf zaken die ze belangrijk vinden: bijvoorbeeld zorg, 

energie of breedbandinternet. Vaak in de vorm van coöperaties. 

De PvdA juicht deze ontwikkeling toe en wil deze steunen. De 

PvdA Drenthe staat voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de 

zorg voor de inwoners van Drenthe.

Onze samenleving drijft op de inzet van vrijwilligers. Op vele 

plaatsen maken zij het verschil. De PvdA Drenthe wil dat hier 

meer waardering voor komt. In 2015 komt er net als de Culturele 

Prijs ook een Drentse Vrijwilligersprijs.

Wonen en leven 
Drenthe is het mooiste stukje Nederland om te wonen. Of 

je nu jong bent of oud, alleenstaand bent of een gezin hebt, 

met weinig moet rondkomen of een ruim inkomen hebt. 

Voor al die mensen moet Drenthe mooi en bereikbaar blijven. 

Zowel in dorpen als steden en zowel voor tweeverdieners als 

zorgbehoevende ouderen. Een uitdaging die de PvdA Drenthe 

graag aangaat.

Woningcorporaties zijn ooit opgericht om betaalbare 

huurwoningen te bouwen. Dat is wat ze weer moeten gaan 

doen. Verdere schaalvergroting is onnodig; huurders moeten 

echt weer wat te vertellen krijgen. Daarom willen we terug 

naar waar het mee begonnen is: Woningbouwcoöperaties die 

als doel hebben te zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare 

huurwoningen. Daarnaast hebben die een taak in het versterken 

van zwakke wijken en krimpgebieden. De PvdA Drenthe 

vindt het vanzelfsprekend dat de huurder inbreng heeft in 

die coöperatie. Kleine coöperaties zitten dichtbij en zijn voor 

huurders goed bereikbaar. Geef, kortom, de woningcorporaties 

terug aan de huurders.

De PvdA Drenthe kiest ook voor een aanvalsplan krimp en groei. 

Iedere bewoner moet in zijn nabijheid de toegang hebben tot 

de basisvoorzieningen. Bovenlokale voorzieningen moeten 

bereikbaar zijn. Het gaat om de ontwikkeling van bedrijven en 

winkellocaties, maar ook om sport-, sociale-, zorg- en culturele 

voorzieningen, (basis)onderwijs en ontmoetingsplekken voor 

bewoners, jong en oud. Zorgvoorzieningen op het platteland wil 

de PvdA Drenthe betaalbaar houden. Om krimpgebieden niet 

te laten verpauperen wil de PvdA Drenthe dat onverkoopbare 

panden en woningen gesloopt kunnen worden. Ook willen we 

dat de financiering van het basisonderwijs de samenwerking van 

kleine scholen op het platteland mogelijk maakt. Om de lokale 

economie te versterken wil de PvdA Drenthe dat gemeenten, 

in samenwerking met de provincie, zoveel mogelijk vergroenen 

en verduurzamen. Dorpen die verduurzamen verstevigen hun 

toekomst.

 

Hierbij is ook het dorpshuis++ van belang. Een dorpshuis waar 

de gemeenschap samenkomt, ZZP’ers kunnen werken, maar ook 

WMO-diensten beschikbaar zijn en snelle internetverbindingen. 

De PvdA Drenthe wil extra faciliteiten ontwikkelen om 

dorpshuisbesturen en gemeenten te helpen bij de instandhouding 

hiervan. ZZP’ers vormen een belangrijk deel van onze werkende 

bevolking. Indien zij daar behoefte aan hebben zouden gemeenten 

en provincie moeten onderzoeken of er speciale werkplekken voor 

ZZP’ers moeten komen in de dorpshuizen.

Juist in de dorpen moet ook ingespeeld worden op de 

veranderende woningvraag. Het huidige woningaanbod zal 

door een veranderende bevolkingssamenstelling niet altijd meer 

passend zijn. Woningen moeten geschikt gemaakt kunnen worden 

om bijvoorbeeld langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Ombouw, in plaats van nieuwbouw. Daarbij moet ook ruimte 

komen voor huisvesting van familieleden waaraan zorg wordt 

verleend.

3. In Drenthe doet iedereen mee 

Geef de woningcorporatie 
weer terug aan de huurders!
Woningcorporaties waren opgericht voor het realiseren 
van betaalbare huurwoningen. Daar moeten ze nu weer 
naar terug keren, vindt de PvdA.

”

Drentse dorpshuizen worden dorpshuis ++
Dorpshuizen in Drenthe krijgen een bredere functie. 
Dokter, fysio en alle WMO-taken moeten in het dorps-
huis een plekje kunnen krijgen op een wekelijke basis.

”
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De zorg 
De zorg moet weer naar de burger! Eerstelijnszorg als huisarts, 

tandarts, geriatrie en andere paramedische voorzieningen 

moet mensgestuurd zijn, vindt de PvdA Drenthe. In Drenthe 

is de vergrijzing van de bevolking een vraagstuk voor nu en de 

toekomst. Oudere bewoners blijven over het algemeen wel 

in de (kleine) dorpen wonen, zijn langer gezond en actief. Ze 

willen zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. Alleen 

bij een intensieve zorgvraag is er mogelijk sprake van opname 

in een verzorgingshuis nieuwe stijl (scheiding van wonen en 

zorg) in een kerndorp of stad. Maar ook zie je al veel groepen 

familieleden/vrienden die iemand tot het eind samen verzorgen. 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid voor informele 

zorg: mantelzorg en zorgvrijwilligers. In de Drentse gemeenten 

behartigen Contactpunten Mantelzorg veelal de belangen van 

mantelzorgers. De PvdA Drenthe pleit voor sterke ondersteuning 

van mantelzorgers, zowel aan het individu als groep. 

Belangenbehartigers van mantelzorgers worden gefaciliteerd.

Technische voorzieningen zijn steeds belangrijker om de zorg te 

ondersteunen. Daarom moeten die beschikbaar zijn, juist ook op 

het platteland via breedband/domotica. Spoedeisende hulp en 

ziekenhuiszorg moeten bereikbaar zijn, een goed systeem van 

openbaar vervoer maakt daar onderdeel van uit. Marktwerking 

kan een drempel zijn om in dun bevolkte gebieden de medische 

voorzieningen op peil te houden. De provincie draagt er zorg 

voor dat marktwerking niet van toepassing kan zijn wanneer 

dat betekent dat een basisvoorziening niet meer op redelijke 

afstand beschikbaar is, er moet sprake zijn van reële aanrijtijden. 

Er zijn in Drenthe vier ziekenhuizen, die willen we behouden. De 

toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg, met een 

accent op de dorpen, moet worden verbeterd en uitgebreid. 

De PvdA Drenthe wil dat in Drenthe elk dorp van een redelijke 

omvang een eerstelijnszorgcentrum heeft. Zo kunnen ook 

mensen met een intensieve zorgvraag in hun vertrouwde 

omgeving blijven wonen. Maar ook een korte periode van verblijf 

voor revalidatie na een operatie moet in een dergelijk centrum 

mogelijk zijn. Het beschikbare budget voor Vitaal Platteland wil 

de PvdA Drenthe samen met de betrokken burgers ook voor de 

zorg kunnen aanspreken. Zorgcoöperaties van inwoners, zoals 

in Hollandscheveld, verdienen steun. Juist hiermee kan zorg op 

maat en dichtbij worden geleverd.

Veiligheid 
Veiligheid en het gevoel van veiligheid dragen meer dan 

gemiddeld bij aan welzijn en welbevinden. Daarbij denken we 

niet alleen aan de traditionele politie en brandweerdiensten, 

maar ook aan de persoonlijke veiligheid. Hoe lang duurt het 

voordat de dokter of ambulance er is? Drenthe wil de veiligste 

Provincie van Nederland zijn.

De PvdA Drenthe spreekt zijn vertrouwen uit in de veiligheids- 

regio Drenthe, waar brandweerzorg en rampen- en crisis-

bestrijding ondergebracht zijn. Omdat door de veiligheidsregio’s 

de afstand tot burgers toeneemt, is de zichtbaarheid ook via 

internet en mobiel bereik van de hulpverleningsdiensten van 

groot belang, ook voor het gevoel van veiligheid.

In overleg met politie moeten er gerichte acties komen tegen 

diefstal- en inbraakgolven in straten, wijken en buurten. Ook de 

inschakeling van buurtwachten moet daarbij mogelijk zijn.

Respect 
De PvdA Drenthe gaat uit van respect voor hulpverleners bij het 

uitoefenen van hun taak. Dat geldt op scholen, in wijken, tussen 

burgers en instanties en tussen burgers onderling. Wederzijds 

respect. Dat hoort bij de Nederlandse maatschappij en al 

helemaal bij de Drentse cultuur. De PvdA Drenthe gelooft in een 

positieve voorbeeldfunctie. Tegen lomp gedrag wordt actief 

opgetreden. Aandacht wordt besteed aan de meerderheid van 

de Drenten, die wel iets voor een ander over hebben. Daarom 

wil de PvdA Drenthe dat iedereen in Drenthe, iemand kan 

voordragen voor een Drentse pluim. Elk seizoen wordt er een 

pluim uitgedeeld. Aandacht voor positief gedrag stimuleert 

navolging en draagt positief bij aan het gevoel van veiligheid 

en geborgenheid.

Buurtwachten in de wijken
De PvdA wil dat de provincie samen met de gemeenten 
in kaart gaat brengen welke wijken meer dan gemiddeld 
last hebben van woninginbraken. Met dit overzicht 
wordt er een buurtwacht project opgezet die de veilig-
heid in die wijken gaat beheren. 

”
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Jeugd 
De jeugdzorg is van de provincie naar de gemeenten 

gegaan. Maar daarmee is de zorg voor de Drentse jeugd 

niet uit het gezichtsveld van de provincie verdwenen. Ook 

in Drenthe zijn problemen die om een integrale oplossing 

vragen in samenwerking met de gemeenten. Het gaat hier 

om opleidingskansen, verslavingszorg, alcoholmisbruik of 

psychische problemen. De directe aansturing ligt bij de twaalf 

gemeenten. De PvdA Drenthe wil extra faciliteiten ontwikkelen 

om gemeenten te helpen die taak goed uit te voeren.

De armoede is nog steeds Drenthe niet uit. Vooral kinderen 

lijden hier enorm onder. De PvdA Drenthe neemt initiatieven 

om ervoor te zorgen dat kinderen hiervan niet de dupe worden.

Bij de Jongerenopvang van 12 tot 18 jaar komt het accent te 

liggen op sportbeoefening. In samenwerking met de Drentse 

gemeenten gaan we per wijk een systeem opzetten waarbij een 

jongerenwerker jongeren verschillende sporten laat beoefenen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de 

gemeenten. 

Sport 
De PvdA Drenthe ziet sport als hèt bindmiddel van de 

samenleving. Voldoende bewegen is essentieel voor een 

gezond leven. De provincie heeft hier een coördinerende taak. 

De PvdA Drenthe wil de komende periode het 
volgende bereiken:
•	 Meer aandacht voor G-sport (= sport voor mensen met 

een handicap) zo wil de provincie sportverenigingen en 

gemeenten helpen hun accommodaties toegankelijk te 

maken;

•	 De PvdA Drenthe wil het sporten onder jeugdigen 

verder stimuleren, de nadruk ligt hierbij op de 12 tot 

18 jarigen. Daarom steunt zij een zogenaamde combi-

natiefunctionaris in elke gemeente;

•	 Sport Drenthe wordt het platform voor ondersteuning 

van sportverenigingen in Drenthe;

•	 Sport Drenthe begeleidt scholen in het primair 

onderwijs om het bewegingsonderwijs te verbeteren; 

•	 Grote sportevenementen stimuleren om ook te gaan 

sporten. Maar we blijven kritisch kijken naar de kosten. 

Daarbij wegen we af of voor hetzelfde geld niet meer 

bereikt kan worden in de breedtesport;

•	 De PvdA Drenthe wil dat de provincie een fonds opricht 

waaruit verenigingen, die hun accommodatie willen 

verbeteren, op aantrekkelijke voorwaarden geld 

kunnen lenen;

•	 De ijsbaan in Assen dreigt definitief te sluiten. We 

ondersteunen een onderzoek naar de haalbaarheid 

van een nieuwe ijsbaan in Drenthe. De provincie kan 

en wil een rol spelen bij initiatieven vanuit de markt en 

gemeenten. 

Cultuur en erfgoed 
De provincie Drenthe heeft specifieke aandacht voor het (im)

materieel cultureel erfgoed en archeologie. Cultuur is een 

belangrijke drager van de Drentse identiteit. Een stevige 

culturele infrastructuur vindt de PvdA Drenthe van groot belang. 

Het is ook een economische factor van belang. De provincie is 

een belangrijke speler op het gebied van erfgoed, niet alleen als 

uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies, maar 

ook op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. 

Gemeenten en provincie dragen samen verantwoordelijkheid 

voor de restauratie van (Rijks)monumenten.

Een grote diversiteit van cultuuruitingen voor diverse 

doelgroepen en een goede verdeling over de provincie is 

voor de PvdA Drenthe van belang. De PvdA Drenthe ziet de 

Armoede bestrijding
De armoede is nog steeds Drenthe niet uit. Vooral 
kinderen lijden hier enorm onder. De armoede val 
moet doorbroken worden. Het accent komt te liggen 
op sport beoefening. In samenwerking met de Drentse 
gemeenten gaan we per wijk een systeem opzetten 
waarbij met jongerenwerkers, jongeren verschillende 
sporten gaan beoefenen.

”

Summer Sport Academy
De Drentse jeugd wordt te dik. Daarnaast is sport 
voor iedereen goed om te doen. Daarom wil de PvdA 
Drenthe alle sporten waarbij spierkracht wordt ingezet, 
stimuleren. We denken aan een Summer Sport Academy. 

”
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aandacht voor cultuur als een belangrijke voorwaarde voor 

een goed vestigingsklimaat en een wezenlijk onderdeel van de 

leefbaarheid. Het betekent voor de komende Statenperiode dat:

•	 De PvdA Drenthe zuinig wil omgaan met het cultureel 

erfgoed;

•	 de PvdA Drenthe de activiteiten ondersteunt van de 

Koloniën van Weldadigheid om in 2018 het predicaat 

Unesco Werelderfgoed te verwerven. Het gaat 

hierbij in Drenthe om de koloniën in Frederiksoord, 

Wilhelminaoord en Veenhuizen en verder om twee 

koloniën in Overijssel en twee in België. De betrokken 

overheden moeten hierin goed samenwerken;

•	 prioriteit wordt gegeven aan leegstaand industrieel 

erfgoed. Dit zou herbestemd kunnen worden voor 

innovatieve en creatieve bedrijvigheid;

•	 Het verhaal van de plek verteld moet worden, dat 

kan ook digitaal door bijvoorbeeld verleden, heden 

en toekomst goed met elkaar te verbinden met een 

doorkijkje volgens een 360° panorama. De centra van 

Hoogeveen en Coevorden bijvoorbeeld lenen zich 

daar uitstekend voor;

•	 de PvdA Drenthe wil dat Drenthe zich actief 

bezighoudt met een goede spreiding van (top)

voorzieningen voor kunst, sport en cultuur. Samen 

met gemeenten, kan actief worden gewerkt aan een 

goede afstemming van (top)sportvoorzieningen, 

musea en theaters in de provincie; 

•	 het in standhouden van een provinciebreed aanbod 

van amateurkunst onze steun krijgt;

•	 een blijvende aandacht voor innovatie bij en 

toegankelijkheid van bibliotheken voor de PvdA 

Drenthe van belang is;

•	 de provinciale ondersteuningstaken voor 

cultuureducatie en amateurkunst goed op elkaar 

worden afgestemd ter versterking van de regio. 

Cultuur is overal!; 

•	 talentontwikkeling van de PvdA Drenthe volop kansen 

krijgt;

•	 cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd. 

Cultuur en recreatie 
Cultuur en onze culturele identiteit spelen een belangrijke 

rol in de beleving van natuur en landschap. Denk aan onze 

hunebedden: zo veel op zo’n klein gebied maakt ze uniek 

in de wereld! Door onze cultuur en natuur sterker met elkaar 

te verbinden willen we een unieke, toeristisch en recreatief 

aantrekkelijke regio vormen. We zijn trots op wat we hebben 

en willen dat beleven en benutten. De PvdA Drenthe wil 

organisaties en evenementen ondersteunen, die op dit terrein 

actief zijn. De PvdA Drenthe ziet ook een rol voor de musea in 

dit concept en steunt evenementen zoals het FestivalderAa en 

het bluesfestival in Grolloo.

Drentse taal 
De Drentse taal blijft een sterke vertolker van de regionale 

identiteit en trots. Drents is een onderdeel van het Nedersaksisch 

en Europees erkend als streektaal. De provincie is de natuurlijke 

eenheid voor het beschermen en versterken van het Drents. De 

PvdA Drenthe wil een verhalen- en gedichtenwedstrijd in het 

Drents voor het basisonderwijs in Drenthe. Dit brengt de taal 

en haar mogelijkheden onder de aandacht van scholieren. De 

Drentse taal leeft! Belangrijke instrumenten van Drentse taal en 

cultuur zijn Drentse media zoals RTV Drenthe, Drentse poppodia 

en Huus van de Taol. De PvdA Drenthe vindt dat de provincie die 

moet blijven steunen.
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Jeugd 
Het landschap van Drenthe is uniek. De drie robuuste Nationale 

parken, Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Drentse 

Aa-gebied springen eruit, daarnaast zijn er vele landschappelijke 

pareltjes en unieke gebieden in Drenthe. Samen met 

authentieke dorpen, weidse landschappen afgewisseld met 

bossen, heidevelden en zandverstuivingen is het perfect in 

balans. Een balans die niet uit evenwicht mag raken. Het is de 

oogst van tientallen jaren natuurbeleid, aankoop en behoud. De 

natuurwaarde is voor Drenthe van groot economisch belang. 

Daar moeten we zuinig op zijn.

 

In Drenthe is veel natuur. De uitgebreide en gevarieerde natuur 

is het gezicht van onze provincie. Daarom is Drenthe in trek om 

er te wonen en te recreëren. Natuur is er om van te genieten, 

zonder het te bedreigen. Voor ons staat de balans tussen 

beheren, behouden, benutten en beleven van landschap en 

natuur voorop. Het natuurnetwerk moet sterker, robuuster 

en vitaler worden: vergroot worden en minder versnipperd. 

Dan kan het beter tegen een stootje en wordt het dus beter 

beleefbaar. Eén van de belangrijkste opgaven voor de komende 

tijd is om de natuur meer te verankeren in de samenleving, o.a. 

door mensen verantwoordelijkheid te geven en de ruimte om 

dit waar te maken. 

Dat in de Drentse natuur ook groot wild weer terug kan keren, 

juichen we toe. Bovendien stimuleren onder meer edelherten 

en wilde zwijnen de toeristische sector. Meer dieren, geeft meer 

banen, zeker op het platteland. Daar hoort wel een fonds bij 

voor onvermijdelijke gevolgschade.

 

De te grote druk van mest- en bestrijdingsmiddelen en de te 

snelle waterafvoer met te weinig afbraak van schadelijke stoffen 

is in de Drentse beekdalen een groot probleem. Het stroomdal 

moet in goed overleg met de boeren weer het natte beekdal 

worden met meer blijvend grasland en meer variatie aan natuur. 

Daartoe is een forse impuls van het provinciale Bureau Kavelruil 

noodzakelijk. In samenspraak met de boeren willen we over en 

weer uitruilen naar voor hun bedrijfsvoering meer geschikte 

gebieden. We streven naar meer en schoner beekwater dat 

langer in Drenthe blijft en voor meer hoogwaardige doelen 

geschikt is. We kennen zeer hoge prioriteit toe aan het 

stroomdal van de Drentse Aa. De stroomdalgronden worden 

voor natuurontwikkeling meer aaneengesloten ontwikkeld in 

plaats van de huidige verbrokkelde “gatenkaas”. Dit betekent 

meer kwaliteit voor oppervlaktewaterwinning, die nu gevaar 

loopt, meer vernatting, biodiversiteit, interne samenhang en 

veel meer uitruilen in overleg met boeren naar beter bruikbare 

landbouwgebieden elders. Op de hogere gronden in het 

stroomgebied wordt veel minder gespoten.

Landbouw en veeteelt 
Landbouw en veeteelt zijn in Drenthe belangrijke economische 

factoren. De ontwikkeling ervan vindt gelukkig steeds vaker 

plaats op basis van ecologische principes. De toenemende 

schaalvergroting past steeds minder goed bij Drenthe. De 

meest kwetsbare gebieden kunnen die ontwikkelingen niet 

aan. Daarom moet uitbreiding van agrarische activiteiten 

alleen mogelijk zijn in gebieden waar deze passen. Wij kiezen 

voor een strikt grondgebonden landbouw. Het boerenbedrijf 

ontwikkelt zich mits er meer grond bij dat bedrijf wordt 

betrokken. Het provinciale Bureau Kavelruil dient hierbij een 

grotere facilitaire rol te vervullen. De insteek is het familiebedrijf 

voor de toekomst, stop van de teruglopende biodiversiteit. 

Met de gewone boerenlandvogels als patrijs en veldleeuwerik 

als “ecologische boodschappers” weer terug, minder belasting 

van bodem en water en een veel geringer gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen.

De PvdA Drenthe pleit voor een sterke en groene agrifood 

sector. We willen de sector verder stimuleren en faciliteren om 

duurzamer te gaan werken. De agrarische sector werkt gelukkig 

al meer en meer duurzaam. De PvdA Drenthe wil afspraken 

maken over de bollen- en lelieteelt met spuitvrije zones bij 

woningen en recreatiegebieden. We zijn er voorstander van 

dat de bollenteelt zich concentreert binnen de grootschalige 

landbouwgebieden en wordt ontmoedigd in beekdalen, 

kleinschalige landschappen, bij scholen, kinderopvangcentra 

en in de buurt van woningen.

Streekproducten
We gaan van globaal naar lokaal, zeker wat ons eten betreft. 

Door de voedselschandalen en de commercie wordt de 

herkomst van ons voedsel steeds minder transparant. Een 

steeds grotere groep mensen wil van bron tot mond weten wie 

er allemaal bij de bereiding van hun eten is betrokken. Eerlijk 

4. Drenten en hun omgeving



16

geproduceerde Drentse producten moeten hier de oplossing 

bieden. Daarnaast moet Uit Drenthe een waarborg voor 

kwaliteit worden, gekoppeld aan de bekende eigenschappen 

van Drenthe: natuurlijk, eerlijk, rustig, aards, goed gemaakt. 

“Made in Drenthe” moet een begrip worden. 

Kiosken komen op bekende toeristische plaatsen waar nog geen 

faciliteiten aanwezig zijn, in samenwerking met toeristische 

partijen. Een kiosk is een markant en herkenbaar vormgegeven 

duurzaam gebouwd servicepunt passend in de omgeving, 

waar de volgende service wordt verleend: gratis oplaadstation 

e-bikes, betaald hygiënisch toilet, gratis drinkwater, gratis 

leengereedschap, handfietspomp etc. Daarnaast worden 

er streekproducten verkocht. Streekproducten worden 

gestimuleerd in Drenthe, dat kan bijvoorbeeld via een 

kookprogramma. 

Water
Klimaatverandering leidt tot frequentere en zwaardere regen-

buien en warmere en drogere zomers. Er is een grotere wisseling 

in de waterafvoer van de grote rivieren en de zeespiegel zal 

stijgen. Nog meer dan in het verleden zal water de inrichting 

van de omgeving bepalen. De PvdA Drenthe vindt dat 

waterveiligheid in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen in 

de Drentse omgeving moet worden betrokken. De ecologische 

hoofdstructuur (Natuur Netwerk Nederland, NNN) wordt verder 

vervolmaakt. De PvdA Drenthe is voor slimme combinaties van 

natuur- en waterberging/waterwinning. Bescherming tegen 

het water en een betrouwbare drinkwatervoorziening vindt 

de PvdA Drenthe van groot belang. Een goede relatie met de 

waterschappen is voor de provincie vanzelfsprekend. Dit ook 

om waterberging en waterkwaliteit zoveel mogelijk samen op 

te laten gaan met de natuurontwikkeling. Goede vaarwegen 

zijn nodig voor de recreatie- en beroepsvaart.

Goed drinkwater is essentieel. De Waterleidingmaatschappij 

Drenthe (WMD) levert de Drentse burgers goede kwaliteit 

drinkwater tegen een lage prijs. Kwaliteit en prijs zijn gewaarborgd 

met deze nutsvoorziening die in Drentse handen blijft.

Ruimtelijke omgeving
In 2014 is de Omgevingsvisie geactualiseerd. Daarom richten 

we ons in de komende vier jaar vooral op de uitvoering ervan. 

We zullen zowel bij wonen, detailhandel, bedrijventerreinen en 

recreatieparken uitgaan van zorgvuldig ruimtegebruik. Met een 

grote nadruk om bestaande en (enigszins) verouderde locaties 

te vernieuwen. Minder weilanden bestemmen voor wonen en 

werken, maar vooral de kern van stad en dorp vitaal houden. 

Drenthe is binnen Nederland de provincie van dorpen. De grens 

tussen rood bebouwd en groen buitengebied is in belangrijke 

mate getrokken. Dat geldt ook in hoofdzaak bij de steden. Het 

komt nu vooral aan op stads- en dorpsvernieuwing van het 

bestaande. Er is een dringende noodzaak voor een forse impuls 

voor deze vernieuwing. Hierbij gaat het onder meer over het 

realiseren van meer wooneenheden in boerderijen. Juist voor 

de revitalisering van het Veenkoloniale gebied en Zuidoost 

Drenthe is dit wezenlijk.

In onze provincie hebben we te maken met hele goede 

recreatievoorzieningen, maar soms is er een kwaliteitsimpuls 

nodig. We zoeken daarbij naar maatwerk. Het bestemmen als 

woonwijk bij een stad of dorp is daarbij één van de oplossingen. 

Daarnaast zijn ook andere invullingen mogelijk zoals bijzondere 

woonvormen en zorgconcepten of de verantwoorde en 

tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. 

We stimuleren de in het Drentse landschap passende bouw 

van nieuwe boerderijen met goede landschappelijke inpassing. 

We hebben aandacht voor herbestemming van leegstaande 

boerderijen. Daarbij hoort ook een passende schaal en maat 

van bedrijvigheid. De ruimte-voor-ruimte-regeling is bedoeld 

om het buitengebied mooier te maken door het slopen van 

ontsierende agrarische bebouwing. De eigenaar krijgt de 

mogelijkheid een woning te bouwen. 

Local Food
Eerlijk geproduceerde Drentse producten moeten de 
oplossing bieden. Daarnaast moet “Uit Drenthe” een 
kwaliteitswaarmerk worden, gekoppeld aan de bekende 
eigenschappen van Drenthe: Natuurlijk, eerlijk, rustig, 
aards, goed gemaakt.

”

Recreatieve servicestations
Drenthe maakt werk van duurzame recreatie en 
toerisme. Er wordt in Drenthe een netwerk van 
toeristische servicepunten gerealiseerd. Deze 
servicepunten worden gesitueerd op aantrekkelijke 
toeristische knooppunten.

”
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De PvdA wil dat Drenthe in 2035 energieneutraal is. We 

staan voor een duurzame maatschappij. Een samenleving 

die zichzelf in stand kan houden, zonder uitputting van 

grondstoffen, landbouwgronden en arbeidskracht. Dat daarbij 

ook een andere visie op economische ontwikkelingen hoort, is 

duidelijk. Veel projecten worden op basis van “oude” inzichten 

van haalbaarheid en efficiency berekend. Daarbij worden 

nadelige effecten voor grondstoffen en energie vaak buiten 

beschouwing gelaten. In projecten van de provincie Drenthe, 

of die waar zij een sturende rol heeft, wil de PvdA Drenthe 

een andere haalbaarheid nastreven, waar duurzaamheid 

en werkgelegenheid nadrukkelijk worden meegewogen. 

Nederland wil energieonafhankelijker worden. Terugdringing 

van fossiele brandstoffen en uitbreiding van herwinbare energie 

moeten daarom gestimuleerd worden. Drenthe heeft daarin 

haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. De PvdA Drenthe 

wil bijvoorbeeld geen schaliegas winnen in Drenthe. We 

moeten en willen de doelstellingen van de CO2-reductie halen, 

inclusief bijvoorbeeld het tegengaan van veenoxidatie door 

middel van het vernatten van veengebieden. De wijze waarop 

moet intelligent, modern en met behulp van iedereen mogelijk 

gemaakt worden. Of het nu met windmolens, aardwarmte, 

biomassavergisting of zonnecellen gaat. Drenthe en de Drenten 

pakken die uitdaging op met een evenwichtige energiemix. 

Energiebesparing is het belangrijkst. Wat je niet verbruikt, hoef 

je niet op te wekken. We gaan woningen in Drenthe dan ook 

energiezuinig maken. Straatverlichting moet aangaan als je in 

de buurt komt. Dit alles is technisch mogelijk en levert ook nog 

eens werkgelegenheid op. 

De besluitvorming op Rijks- en provinciaal niveau over 

windmolens in het Veenkoloniale gebied moeten we 

noodzakelijkerwijs als gegeven beschouwen. Het Rijk heeft 

in Borger-Odoorn en Aa en Hunze een windpark van 150MW 

doorgedrukt, groter dan de provincie wilde toestaan. In het 

gebied is het verzet groot en het draagvlak zeer gering. De 

windmolens worden door veel inwoners als bedreigend 

ervaren voor de kwaliteit van landschap en leefomgeving. Er 

is veel onzekerheid en onduidelijkheid over gezondheid en 

leefbaarheid. De PvdA Drenthe wil zich bij de uitwerking en 

uitvoering tot het uiterste inspannen om in goede samenspraak 

met de burgers in het gebied de negatieve gevolgen weg te 

nemen of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Concreet 

dient daarom vanuit de provincie onderzocht te worden in 

hoeverre het mogelijk is om zonnepanelen te realiseren ter 

vervanging van het aantal windmolens. Als er wel windmolens 

worden gebouwd, dan is het van belang om de nieuwste 

technologie toe te passen, waardoor het aantal windmolens kan 

worden beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal op 

te wekken Megawatt.  Minder, maar efficiëntere molens in 2020 

is ons wat waard. Bij de molens die vervolgens worden gebouwd 

gaat het er om zo groot mogelijke afstanden te betrachten tot 

woonbebouwing. Dit met het oog op eventuele geluidsoverlast 

en slagschaduw, en de noodzakelijke compensatie van 

waardevermindering van woningen. 

Daarbij moeten de dorpen kunnen meeprofiteren van de 

opbrengsten, bijvoorbeeld via een compensatiefonds. Ook 

moet de mogelijkheid worden onderzocht om een aantal 

windmolens door partijen uit de samenleving, bijvoorbeeld in de 

vorm van energiecoöperaties, te laten exploiteren. De provincie 

moet daarbij een initiërende en voorwaardenscheppende 

rol vervullen. Schadevergoedingsregelingen blijken in de 

praktijk niet toereikend te zijn. Wij zetten ons er voor in om 

dat te verbeteren. We gaan er vanuit dat er voorlopig geen 

sprake is van een grotere taakstelling voor windenergie, maar 

wanneer dat wel het geval is, dan zal deze niet in het huidige 

veenkoloniale zoekgebied worden gevonden.

Dynamische straatverlichting
Drenthe gaat binnen 4 jaar, alle straatverlichting op 
haar wegen, koppelen aan een signaleringssysteem. 
Maximale veiligheid, meer dan 50% besparing op de 
energiekosten.

”

Aktieplan huurwoningen energieneutraal!
De PvdA wil dat de provincie, samen met de corporaties 
in het kader van 2035 Drenthe energie neutraal, een 
aktieplan gaan uitwerken om alle huurwoningen 
energie neutraal te maken.

”

Geen energiebelasting als je bij een 
windmolen woont!
Iedereen betaalt energiebelasting. Maar mensen die 
vlak bij een windmolen wonen, hebben hier al belasting 
genoeg van. Daarom wil de PvdA dat Drentse woningen 
die dicht bij een windmolen staan, vrijgesteld worden 
van energiebelasting.

”

5. Drenthe duurzaam en energiek
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De PvdA Drenthe wil dat de ruimte rond de landingsbaan van 

het vliegveld Eelde gebruikt wordt als een voorbeeldproject op 

het gebied van zonne-energie. Onderzocht moet ook worden 

of de oksels van klaverbladen kunnen worden volgelegd 

met zonnepanelen. Het moet mogelijk zijn als burger hier 

zonnepanelen te kopen of te huren waartegenover een 

vergoeding komt te staan. Een dergelijk project kan ook bij het 

TT-circuit.

Duurzame opwekking
Een robuust energiesysteem en een sterke energiesector in het 

kader van Energy Valley is van belang. De PvdA wil dat Drenthe 

haar partijtje meeblaast in het verkrijgen van een leidende 

positie in het produceren en aansturen van (duurzame) energie 

onder meer met slimme meet- en regelsystemen (smart grids). 

De versterking van de Energy Academy en het opleiden van 

vakmensen op het e-College ondersteunt de PvdA ook van 

harte.

De Drentse energie-organisatie (DEO) kan op ondersteuning 

van de PvdA blijven rekenen. Kleinschalige particuliere 

initiatieven op het terrein van energieopwekking en -besparing 

zal de PvdA waar mogelijk ondersteunen, inclusief bijvoorbeeld 

die van sportverenigingen. We stimuleren projecten van 

woningbouwverenigingen om nieuwe en bestaande 

huurwoningen energieneutraal te maken, goed ook voor de 

lokale economie. Te beginnen in gebieden waar windmolens 

geplaatst worden. Voor de opwekking van elektrische energie 

wordt steeds vaker gedacht aan andere vormen van opwekking 

en kleine systemen. Dat kan via zonnecellen op het dak 

(verhuur je dak!). Maar de provincie kan nog veel meer doen. 

Alternatieve opwekking van energie via het wegdek is er zo een. 

De opwekking gaat dus meer en meer terug naar de mensen in 

Drenthe. Energie is van ons allemaal!

Solar Energy voor iedereen bereikbaar
Drenthe moet in 2035 energieneutraal zijn. Daar is heel 
veel voor nodig.

Verhuur je dak! 

Wie zijn dak verhuurt, wordt automatisch deelnemer en 
afnemer van de Drentse Energie Maatschappij en deelt 
als aandeelhouder mee in het rendement. 
Als dak-eigenaar hoef je niet te investeren in installaties, 
je deelt wel mee in het rendement.

”
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Verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden kunnen 

door een gebrek aan mobiliteit steeds groter worden. Dit is 

voor de PvdA niet acceptabel. Mobiliteit moet voor iedereen 

toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. De vervoersvormen 

moeten betrouwbaar, frequent en beschikbaar zijn. Mobiliteit 

is meer dan alleen het openbaar vervoer. De veiligheid van de 

provinciale wegen moet op een zodanig niveau zijn dat er geen 

onveilige wegen meer zijn. Nieuw asfalt is niet altijd de beste 

oplossing voor betere bereikbaarheid. Het beter benutten van 

de bestaande asfaltcapaciteit, bijvoorbeeld door gebruik van 

slimme ICT-oplossingen, is het uitgangspunt. In Drenthe rijden 

de meeste auto’s per hoofd van de bevolking. Toch is er een 

vervoersproblematiek. Vooral in de kleine kernen is traditioneel 

opgezet openbaar vervoer moeilijk rendabel te krijgen. 

Bereikbaarheid van winkels, medische diensten en faciliteiten in 

de directe omgeving, is essentieel voor welzijn en welbevinden. 

Andere vormen van vervoer kunnen die mogelijk gaan bieden. 

Fietspaden krijgen in Drenthe de ruimte, fietssnelwegen voor 

woon- werkverkeer van kleine naar grote kernen en geschikt 

voor e-bikes zijn voor de PvdA een goed alternatief.

We willen de (internationale) bereikbaarheid van Drenthe 

versterken. Daar hoort ook de aanpak van knelpunten rondom 

een stedelijk gebied als Groningen-Assen. Voor een goede 

positie van Drenthe zijn goede verbindingen via weg, water en 

spoor met de Randstad, Duitsland en het achterland nodig voor 

de groei en concurrentiekracht. De PvdA steunt de ontwikkeling 

van de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) tot 

internationale aan- en afvoerlijn. Streven is dat GAE uiteindelijk 

op eigen benen kan staan, ook qua organisatievorm. Meppel 

krijgt alle kansen om zich verder te ontwikkelen als havenstad 

in samenwerking met Zwolle en Kampen. Het aantal provinciale 

verkeersrotondes wordt in beeld gebracht en waar mogelijk 

wordt tot sponsoring overgegaan, iets dat al bij veel gemeenten 

gebruikelijk is. 

De PvdA ziet de regio Groningen Assen, de samenwerking in ZO- 

en ZW-Drenthe met onder meer Hardenberg en NO-Overijssel 

als de motor van economische ontwikkeling in onze provincie. 

Goede verbindingen op de fiets, in de auto en met openbaar 

vervoer zijn daarbij voor ons belangrijk. Speciaal aandacht moet 

er zijn voor een snelle (bus)verbinding tussen Hoogeveen en 

Emmen. De PvdA zet zich in voor een nachttrein met stops op 

elk station in Drenthe.

Collectief vervoer
In 2017 moeten de nieuwe concessies collectief vervoer worden 

uitgegeven voor de periode van 2017-2027. In het voorjaar van 

2014 heeft het OV-bureau hiertoe de Nota van uitgangspunten 

‘Vervoeren, verbinden en verslimmen’ opgesteld. Nieuwe 

aanbesteding betekent dat opnieuw keuzes worden gemaakt 

over bereikbaarheid en financiering. Dit wordt bijvoorbeeld al 

gedaan door een optimalisatie van de dienstregeling, wat vaak 

inhoudt dat rijtijden verkort worden. 

De PvdA wil daarom in relatie tot de nieuw af te 
sluiten concessie aandacht hebben voor: 
•	 Zo goed mogelijke bereikbaarheid van steden en 

kernen, eventueel met alternatieven zoals buurtbus, 

belbus, enz.;

•	 Geen verzelfstandiging OV-bureau;

•	 Goed stadsvervoer;

•	 Goede en snelle busverbindingen tussen de steden;

•	 Duurzame bussen; 

•	 Behoud werkgelegenheid huidige OV-personeel;

•	 Eerlijke arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden voor OV-

personeel;

Bovendien is de PvdA warm pleitbezorger van een volwaardige 

spoorverbinding Emmen-Veendam-Groningen. De PvdA is ook 

voorstander van de vestiging van een IC-station in Hoogeveen. 

Fietssnelwegen
Met de opkomst van de E-bikes is de fiets weer helemaal 
terug als vervoermiddel in het woon-werk verkeer.  
De PvdA wil een onderzoek naar de aanleg van speciale 
fiets snelwegen.

”

Spoorlijn Emmen – Stadskanaal
Het wordt hoog tijd dat het spoor van Emmen, 
volwaardig wordt doorgetrokken.

”

6. Drenthe mobiel en bereikbaar
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Collectief vervoer tot in de haarvaten
Het huidige grofmazige net van het OV kan onvoldoende 

inspelen op de heel diverse vervoersvraag van onze inwoners. 

Naast het OV zijn er, in de loop der jaren, vele vormen van 

collectief vervoer ontstaan. Die vervoeren dagelijks veel mensen 

op veel verschillende tijdstippen naar vele bestemmingen. 

Die vormen van collectief vervoer worden de komende jaren 

aan elkaar gekoppeld en opengesteld voor iedereen met een 

vervoersbehoefte. Net als de koppeling van vervoerssystemen 

als het leerlingen-, gehandicapten- en buurtbusvervoer. 

De provincie kan een rol spelen bij het koppelen van de 

vervoersstromen in de verschillende gemeenten. Wij denken 

daarbij aan een provinciaal coördinatie- en informatieloket 

en het ontwikkelen van de benodigde ICT. Het inzetten van 

particulieren bij personenvervoer sluiten wij zeker niet uit. Dit 

wel onder strenge (veiligheids)voorwaarden.

Snel internet en breedband 
Snelle internetverbindingen zijn belangrijk voor inwoners en 

bedrijven in onze provincie. Voor scholing en bedrijvigheid is dit 

noodzakelijk, huiswerk verloopt steeds meer digitaal, agrarische 

bedrijfsvoering heeft internet nodig, vakantiegangers willen snel 

internet beschikbaar hebben. Maar ook voor de bereikbaarheid 

van voorzieningen en het verlenen van zorg is snel internet 

noodzakelijk Er zijn veel bewonersinitiatieven in de vorm van 

coöperaties. Deze ondersteunen wij. In principe moet elk huis 

de mogelijkheid tot aansluiting op snel internet hebben.

De ICT-infrastructuur in de steden en dorpen wordt verder 

verbeterd zodat uiteindelijk tijd- en plaatsonafhankelijk leren 

en werken voor iedereen gemeengoed wordt en zorg goed 

verleend kan worden. De PvdA wil van Drenthe de meest 

digitale provincie maken en ziet breedband/snel internet als 

een basisvoorziening en ondersteunt daarom een Drenthe 

Internet Platform en de oprichting van een Breedbandfonds.

Vervoer geregeld tot 
in de “haarvaten” van Drenthe
In het huidige systeem kunnen de haarvaten van het 
netwerk niet meer goed bediend worden. Uber-achtige 
technieken kunnen hier een oplossing bieden.

”

Overal snel internet
Gelijk aan de Duitse deelstaat Beieren gaan we in 
Drenthe OVERAL snel internet aanbieden.

”
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Financiën
Geld is geen doel op zich. De PvdA ziet de geldmiddelen 

van de provincie als een middel om ontwikkelingen te 

stimuleren die anders niet tot stand komen. Zo stimuleer je 

met geld natuurontwikkeling, te renoveren stadswijken en een 

energietransitie naar meer duurzaam opgewekte elektriciteit. 

Ook ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, 

stimulering van vakmanschap en nieuwe technologische 

ontwikkelingen kunnen, met een financieel duwtje van de 

Provinciale overheid, gaan lopen.

De afgelopen jaren zijn ook de inwoners van Drenthe zwaar 

getroffen door de economische crisis. Het Rijk, de provincie en 

de Drentse gemeenten hebben fors moeten bezuinigen. Met 

Nederland lijkt het nu weer iets beter te gaan. Nu zijn er weer 

mogelijkheden voor gerichte investeringen.

De PvdA wil niet alleen redeneren in termen van financieel 

rendement maar ook van maatschappelijk rendement. Dit 

punt raakt aan een kroonjuweel van de PvdA Drenthe en dat 

is solidariteit. Maatschappelijk rendement is de toegevoegde 

waarde van een project voor de gehele Drentse samenleving. 

Het geeft antwoord op de vraag hoe de kosten van een project 

zich verhouden tot de maatschappelijke baten, waarbij de 

baten dat zijn waar je het, als provincie allemaal voor doet. 

Bijvoorbeeld: de verbetering van de werkgelegenheid, de 

gezondheid van de inwoners of de hoeveelheid duurzaam 

opgewekte energie. Gelukkig is de begroting mede dankzij de 

PvdA Drenthe in duurzaam financieel evenwicht gebracht, een 

hele prestatie in de huidige tijd. Sociaaldemocraten staan voor 

een degelijk en betrouwbaar begrotingsbeleid.

Drenthe is geen vermogende provincie. Dat vraagt om 

een creatieve aanpak bij de besteding van de schaarse 

geldmiddelen. In plaats van geld in de vorm van subsidies maar 

één keer uit te kunnen geven, willen we door het opzetten van 

meer revolving funds geld meerdere keren kunnen uitgeven. De 

provincie verstrekt veel subsidies, maar er zijn ook met name 

in Brussel mogelijkheden om zelf subsidies te verwerven. We 

willen deze mogelijkheden beter in kaart hebben om ook beter 

van deze mogelijkheden te kunnen profiteren. Ook willen we 

nadrukkelijker onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 

andere, private partijen te betrekken bij de financiering van 

grote projecten (publiek private partnerships). Bij kleine(re) 

projecten kan ook worden gedacht aan crowdfunding/

volksaandelen.

 

In het kader van de solidariteit tussen bewoners van de 

verschillende provincies is de PvdA Drenthe voorstander 

van het vereffenen en nivelleren van de vermogens van de 

verschillende provincies tot aanvaardbare verschillen.

De bestuurslagen
De PvdA Drenthe gaat er vanuit dat er voorlopig geen noordelijk 

landsdeel komt. De PvdA Drenthe richt zich daarom op concrete 

projecten en partners die toegevoegde waarde bieden voor 

Drenthe, bijvoorbeeld op het terrein van bereikbaarheid en 

economie. Dat kan richting Duitsland, Overijssel, Groningen 

en Friesland. Economische- en sociale leefgebieden van onze 

inwoners moeten leidend zijn en vanuit de provincie worden 

ondersteund. Om de bedrijfsvoering van de ambtelijke 

organisaties van de provincie en de Drentse gemeenten verder 

te verbeteren, willen wij de samenwerking tussen provincie en 

gemeenten stimuleren en verder uitbouwen.

Ten aanzien van organisaties als SNN, NOM, KvK en EDR 

zal de PvdA Drenthe er scherp op toezien dat goed wordt 

samengewerkt in Noordelijk verband. Brussel verdeelt de 

gelden immers per regio en in dit geval is dat de Noordelijke 

regio. Wat goed is voor het Noorden is goed voor Drenthe. De 

ontwikkeling naar een netwerksamenleving brengt dit met zich 

mee. Identiteit en bestuur dichtbij mensen zijn voor de PvdA 

Drenthe belangrijk. Het gaat ons immers om de gemeenschap.

7. Bestuur en Financiën
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speerpunten  
1: Techno Startup stimuleren. 
Noord-Nederland heeft met Astron en verschillende opleidingen op 
technologisch gebied veel te bieden. De studenten vliegen echter na de 
opleidingen, Drenthe uit. We willen ze vasthouden en aantrekken, hun 
ideeën laten uitkristalliseren, verbinden, nieuwe industrieën creëren en 
nieuwe technologieën ontwikkelen.

Dit is ook van belang om toekomstige werkgelegenheid aan Noord-
Nederland te binden. Daarom moet er een Drentse Techno Startup 
Campus komen.  DTC-Assen, mogelijk gekoppeld aan Sensor City.

Thema idee:
Met je technische opleiding bekijk je het verder in Drenthe!
De Drentse Techno Campus zorgt maximaal 5 jaar voor onderdak, 
ondersteuning in management en onderzoek, opzetten eigen bedrijf, 
financiën en administratie. Elke afgestudeerde techno deelnemer krijgt 
ondersteuning in faciliteiten etc. (financiering uit NOM en SNN gelden). 
Drentse Techno Campus wordt als tegenprestatie voor 25% eigenaar van 
alle te ontwikkelen technologieën. 

Effect: jonge wetenschappers aan het werk in Assen.

Effect lange termijn: Nieuwe technologie die in Drenthe verder 
ontwikkeld kan worden. Werkgelegenheid en 25% belang bij verkoop 
technologie.  

2: Drenthe wordt Gilde provincie. 
In Nederland gaat steeds meer vakmanschap verloren. Dat komt vooral 
omdat de VMBO en MBO+ opleidingen niet aansluiten op de praktijk. 
Daarnaast staan steeds meer vakmensen (55-plussers) werkloos langs 
de kant. We gaan in Drenthe die kloof dichten met het Gildesysteem. 
We koppelen opleidingen aan oude rotten in het vak. Samen gaan ze als 
koppel aan de slag om zo, naast theorie, vakkennis over te dragen van de 
oude, naar de nieuwe generatie.

Gilde Coöperatie

Het vakmanschap moet weer ontdekt worden, in samenwerking met 
VMBO en MBO opleidingen. De Provincie stimuleert de oprichting 
van een Gilde Coöperatie. Oudere vakmensen kunnen lid worden van 
deze coöperatie. Het doel van de coöperatie is om 50+ vakmensen, 
middels die coöperatie te koppelen aan pas afgestudeerde VMBO/
MBO studenten.  Die studenten krijgen er dus, bij hun eerste baan, een 
ervaren Gildemeester bij. Samen zorgen ze ervoor dat de echte kneepjes 
van het vak worden overgedragen op de jeugd.

De 50+ gildemeesters komen uit een poule van werkloze/afgekeurde 
ouderen die tegen een symbolische vergoeding (onkosten) zich maximaal 
2 dagen per week voor de Gilde Coöperatie willen inzetten. Vergoeding 
moet vallen binnen de fiscale bandbreedte.

Budget: Vergoeding € 50,- per dag, aantal deelnemers 50, 30 weken per jaar.

Totale kosten op jaarbasis: € 100,- per deelnemer per week. X 50, X 30 
is € 150.000,- per jaar.

Effect direct: maximaal 50 ouderen die voor 2 dagen zich nuttig kunnen 
maken en 50 afgestudeerden die een vakmatige ondersteuning krijgen 
voor 2 dagen per week.

Effect langere termijn: Jonge vakmensen die ook de oude kneepjes 
van het vak leren.

Ook zzp-ers moeten als werk/leerbedrijf hierbij kunnen functioneren.

3: Drentse dorpshuizen worden 
 dorpshuis ++
Dorpshuizen in Drenthe krijgen een bredere functie. Dokter, fysio en alle 
WMO-taken moeten in het dorpshuis een plekje kunnen krijgen op een 
wekelijkse basis. Daarnaast wordt het dorpshuis ook een zzp-werkplek 
met alle (digitale) faciliteiten. De PvdA wil dat de provincie hier de 
gemeenten te hulp schiet.  

4: 5% van de aanneemsom voor 
 werknemers met een afstand tot 
 de arbeidsmarkt
Het doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij “gewone” 
bedrijven te laten werken moet door de provincie in daden worden 
omgezet. Daarom wil de PvdA dat 5%van de aanneemsom bij projecten 
van de Provincie, wordt gebruikt om die doelgroep die kansen te geven.

Daarnaast neemt de Provincie ook op in haar aanbestedingsbeleid dat 
uitvoerende organisaties hun werknemers via de geldende cao’s betalen 
en er volgens alle veiligheidsnormen gewerkt wordt.

”
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5: Solar Energy voor iedereen bereikbaar.
Drenthe moet in 2035 energieneutraal zijn. Daar is heel veel voor nodig.
Voor de opwekking van elektrische energie wordt steeds vaker gedacht 
aan andere vormen van opwekking en kleine systemen. We hebben al 
een Drentse Energie organisatie, deze houdt zich nu nog alleen bezig 
met financieel ondersteunen van alternatief geproduceerde elektriciteit. 
Daar wil de PvdA ook opwekkingseenheden  en afname faciliteiten bij 
ontwikkelen.

Verhuur je dak!

Wie zijn dak verhuurt, wordt automatisch deelnemer en afnemer van 
de Drentse Energie Maatschappij en deelt als aandeelhouder mee in het 
rendement. Als dak-eigenaar hoef je niet te investeren in installaties, je 
deelt wel mee in het rendement. Maar de provincie kan nog veel meer 
doen. Alternatieve opwekking van energie via het wegdek. Binnenkort 
is het mogelijk en de Provincie kan haar Provinciale wegennetwerk 
hiervoor openstellen.
Bij Groningen Airport Eelde kunnen ook zonnepanelen geplaatst worden. 
Wie geen geschikt dak heeft, kan hieraan deelnemen. 

6: Aktieplan huurwoningen
  energieneutraal!
Voor de koopsector zijn allerlei regelingen, maar wie denkt er aan de 
huursector?

De PvdA wil dat de provincie, samen met de corporaties in het kader van 
2035 Drenthe energie neutraal, een aktieplan gaan uitwerken om alle 
huurwoningen energie neutraal te maken. Naast fors lagere woonlasten 
levert dit plan regionale werkgelegenheid op.

7: Vervoer geregeld tot in 
 de “haarvaten” van Drenthe
Openbaar vervoer wordt als belangrijk ervaren, maar mensen die de 
keuze hebben, gebruiken het niet of weinig. In het huidige systeem 
kunnen de haarvaten van het netwerk niet meer goed bediend worden. 
Uber-achtige technieken kunnen hier een oplossing bieden. De PvdA wil 
dat dit binnen Drenthe mogelijk moet worden waarbij het OV-bureau de 
richtlijnen en veiligheid waarborgt.

8: Summer Sport Academy
De Drentse jeugd wordt te dik. Daarnaast is sport voor iedereen goed om 
te doen. Daarom wil de PvdA Drenthe alle sporten waarbij spierkracht 
wordt ingezet, stimuleren. We denken aan een Summer Sport Academy. 
Een soort van Summerschool die geleidt wordt door bekende Nederlandse 
sporthelden. Deze Academy loopt van juni tot en met september. Doel is 
de Drentse jeugd te laten snuffelen aan verschillende sporten, gecoached 
door bekende Nederlandse sporters.

Hieraan gekoppeld en in samenwerking met de Drentse Fietsvierdaagse 
willen we een “op spierkracht vooruit” tiendaagse organiseren. Alles 
wat middels spierkracht je vooruit brengt (fietsen, wandelen, skaten, 
rolschaatsen, steppen etc.) kan meedoen. Het moet een soort Tour 
de Drenthe worden met uitdagende elementen, een bergklassement 
(Hondsrug),  Sahara tour (zandverstuivingen) en klassementsritten 
(rondje om de kerk van enkele dorpen/steden). Voor de laatste finaledag 
zetten we de A28 af tussen Hoogeveen en Assen.

9: Drenthe leert weer Duits!
Een van de grootste economieën in de wereld ligt vlak bij Drenthe, 
Duitsland! Hoog tijd om elkaar te kunnen verstaan om daarna zaken te 
gaan doen. In Nederland heeft Duits jarenlang een ondergeschikte rol 
gespeeld in het onderwijs. Daar gaan we in Drenthe wat aan doen.
We gaan de Duitse taal stimuleren en uitwisselingsprogramma’s tussen 
Drentse en Duitse (Niedersachsen) jongeren stimuleren. De activiteiten 
worden verder gekoppeld aan de bestaande Duitsland desk.

10: Assemblage en maak industrie 
 naar Drenthe.
Produceren wordt steeds meer, just in time, special to the customer en 
ergonomisch t.b.v. transport volume. Daarom gaan we in Drenthe een 
montage/maak industrie oprichten. Fabrikanten worden aangemoedigd 
om de eind-fabricage en montage/assemblage van hun producten in 
Drenthe (het hart van Europa) te laten doen.

11: Local Food.
We gaan van global naar local, zeker wat ons eten betreft. 

Door de voedselschandalen en de commercie wordt eten steeds minder 
transparant gemaakt. Melk komt uit Duitsland, Kip uit Afrika en Rundvlees 
uit Argentinië. Een grotere groep mensen wil van bron tot mond weten 
wie er allemaal aan hun eten zit. Eerlijk geproduceerde Drentse producten 
moeten hier de oplossing bieden. Daarnaast moet Uit Drenthe een 
kwaliteitswaarmerk worden, gekoppeld aan de bekende eigenschappen 
van Drenthe: Natuurlijk, eerlijk, rustig, aards, goed gemaakt.

Drents waarmerk voor producten (accent op voedingsmiddelen).

Europese claim voor bescherming dat Drents ook echt uit Drenthe moet 
komen. Uitgifte van dit waarmerk en Drents claim via een certificering 
instantie.

Producten via de Itt’s Drenthe campagne promoten.

Shop-in-shop formule.

Itt’s Drenthe kiosks bij de invalswegen naar Drenthe.

Kiosken op de bekende toeristische plaatsen (i.s.m. toeristische partijen).

Itt’s Drenthe wordt het nieuwe waarborg van Lokale kwaliteit.

We schrijven Itt’s Drenthe expres met dubbel T omdat de TT locatie hier 
een belangrijke rol bij gaat spelen. We gaan in de TT-hal een Drenthe 
week organiseren. Cultuur, innovatie, streekproducten etc. komen aan 
bod. Organisaties die binnen Drenthe hier iets in doen, kunnen gratis 
deelnemen. Het moet een soort uitmarkt idee krijgen, maar nu meer 
dan alleen op cultureel gebied. 
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Financiën
Geld is geen doel op zich. De PvdA ziet de geldmiddelen 

van de provincie als een middel om ontwikkelingen te 

stimuleren die anders niet tot stand komen. Zo stimuleer je 

met geld natuurontwikkeling, te renoveren stadswijken en een 

energietransitie naar meer duurzaam opgewekte elektriciteit. 

Ook ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, 

stimulering van vakmanschap en nieuwe technologische 

ontwikkelingen kunnen, met een financieel duwtje van de 

Provinciale overheid, gaan lopen.

De afgelopen jaren zijn ook de inwoners van Drenthe zwaar 

getroffen door de economische crisis. Het Rijk, de provincie en 

de Drentse gemeenten hebben fors moeten bezuinigen. Met 

Nederland lijkt het nu weer iets beter te gaan. Nu zijn er weer 

mogelijkheden voor gerichte investeringen.

De PvdA wil niet alleen redeneren in termen van financieel 

rendement maar ook van maatschappelijk rendement. Dit 

punt raakt aan een kroonjuweel van de PvdA Drenthe en dat 

is solidariteit. Maatschappelijk rendement is de toegevoegde 

waarde van een project voor de gehele Drentse samenleving. 

Het geeft antwoord op de vraag hoe de kosten van een project 

zich verhouden tot de maatschappelijke baten, waarbij de 

baten dat zijn waar je het, als provincie allemaal voor doet. 

Bijvoorbeeld: de verbetering van de werkgelegenheid, de 

gezondheid van de inwoners of de hoeveelheid duurzaam 

opgewekte energie. Gelukkig is de begroting mede dankzij de 

PvdA Drenthe in duurzaam financieel evenwicht gebracht, een 

hele prestatie in de huidige tijd. Sociaaldemocraten staan voor 

een degelijk en betrouwbaar begrotingsbeleid.

Drenthe is geen vermogende provincie. Dat vraagt om 

een creatieve aanpak bij de besteding van de schaarse 

geldmiddelen. In plaats van geld in de vorm van subsidies maar 

één keer uit te kunnen geven, willen we door het opzetten van 

meer revolving funds geld meerdere keren kunnen uitgeven. De 

provincie verstrekt veel subsidies, maar er zijn ook met name 

in Brussel mogelijkheden om zelf subsidies te verwerven. We 

willen deze mogelijkheden beter in kaart hebben om ook beter 

van deze mogelijkheden te kunnen profiteren. Ook willen we 

nadrukkelijker onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 

andere, private partijen te betrekken bij de financiering van 

grote projecten (publiek private partnerships). Bij kleine(re) 

projecten kan ook worden gedacht aan crowdfunding/

volksaandelen.

 

In het kader van de solidariteit tussen bewoners van de 

verschillende provincies is de PvdA Drenthe voorstander 

van het vereffenen en nivelleren van de vermogens van de 

verschillende provincies tot aanvaardbare verschillen.

De bestuurslagen
De PvdA Drenthe gaat er vanuit dat er voorlopig geen noordelijk 

landsdeel komt. De PvdA Drenthe richt zich daarom op concrete 

projecten en partners die toegevoegde waarde bieden voor 

Drenthe, bijvoorbeeld op het terrein van bereikbaarheid en 

economie. Dat kan richting Duitsland, Overijssel, Groningen 

en Friesland. Economische- en sociale leefgebieden van onze 

inwoners moeten leidend zijn en vanuit de provincie worden 

ondersteund. Om de bedrijfsvoering van de ambtelijke 

organisaties van de provincie en de Drentse gemeenten verder 

te verbeteren, willen wij de samenwerking tussen provincie en 

gemeenten stimuleren en verder uitbouwen.

Ten aanzien van organisaties als SNN, NOM, KvK en EDR 

zal de PvdA Drenthe er scherp op toezien dat goed wordt 

samengewerkt in Noordelijk verband. Brussel verdeelt de 

gelden immers per regio en in dit geval is dat de Noordelijke 

regio. Wat goed is voor het Noorden is goed voor Drenthe. De 

ontwikkeling naar een netwerksamenleving brengt dit met zich 

mee. Identiteit en bestuur dichtbij mensen zijn voor de PvdA 

Drenthe belangrijk. Het gaat ons immers om de gemeenschap.

12: Armoede bestrijding. 
De armoede is nog steeds Drenthe niet uit. Vooral kinderen lijden hier 
enorm onder. De armoede val moet doorbroken worden. Het accent 
komt te liggen op sport beoefening. In samenwerking met de Drentse 
gemeenten gaan we per wijk een systeem opzetten waarbij met 
jongerenwerkers, jongeren verschillende sporten gaan beoefenen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente. 
Afhankelijk van de mogelijkheden en de aanleg van de jongeren, kan 
iemand in een bepaalde sport verder gaan (professionaliseren). Ook 
kunnen er in samenwerking met de Summer Sport Academy, bekende 
(Drentse) sporters, een dagdeel komen meetrainen.

Er wordt een wijken/dorpen competitie opgezet en de beste groep per 
gemeente, doet mee aan de Drentse Gemeenten Spelen. Jongeren die 
na deze sport opvang doorstromen naar een echte sportclub, krijgen een 
jaar ondersteuning bij het lidmaatschap.

De deelname is geheel gratis en moet gefinancierd worden uit de gelden 
van o.a. Drenthe beweegt.

13: Bestrijding van laaggeletterdheid.
Leer lezen en schrijven. Dat is het doel!

We gaan in samenwerking met de Drentse Bibliotheken een “leer lezen 
en schrijven” project opzetten. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van 
Drentse schrijvers en dichters en word aan het einde van het jaar, de 
verhalen van de deelnemers, in een boekje uitgegeven. Dat boekje wordt 
een speciaal Drents Boekenweek geschenk. De leerkrachten halen we uit 
de poule of via de Pabo (studenten).

14: Recreatieve servicestations
Dwarsverbanden: werk, duurzame recreatie & toerisme en local food.
Drenthe maakt werk van duurzame recreatie en toerisme. Er wordt 
in Drenthe een netwerk van toeristische servicepunten gerealiseerd. 
Deze servicepunten worden gesitueerd op aantrekkelijke toeristische 
knooppunten. Een service punt bestaat uit een markant een herkenbaar 
vormgegeven kiosk (landmark). De volgende service wordt zoal 
verleend: gratis oplaadstation e-bikes, betaald hygiënische toilet, gratis 
drinkwater, gratis leengereedschap, handfietspomp etc.., daarnaast 
wordt er local food verkocht (een soort van Wereldwinkel, maar dan van 
streekproducten).

De service kiosken worden (waar nodig), passend in de omgeving, 
gebouwd uit duurzame materialen (bijvoorbeeld Lariks).

Deze servicepunten zijn tevens geschikt als service center voor de 
kleinere kernen. PIN-automaat, bezorgfunctie voor pakjes en afleverpunt 
voor medicijnen en indien noodzakelijk een bescheiden winkel functie 
kunnen hier worden ondergebracht. 

15: Uitkijktoren Lofar-Terp
Met Lofar van ASTRON heeft Drenthe zich technologisch op de wereldkaart 
gezet. Met het bouwen van een uitkijktoren en een bezoekerscentrum 
wordt hier een toeristische trekpleister ontwikkeld.

16: Overal snel internet.
Gelijk aan de Duitse deelstaat Beieren gaan we in Drenthe OVERAL 
snel internet aanbieden. Dit wordt geregeld in (op te richten) gebieds-
coöperaties en er wordt gezocht naar de laatste technologische 
oplossingen (Draadloos). 

17: Dynamische straatverlichting.
Drenthe gaat binnen 4 jaar, alle straatverlichting op haar wegen, 
koppelen aan een signaleringssysteem. Bij naderend verkeer, komt 
er een golf van verlichting die het verkeer volgt. Maximale veiligheid, 
meer dan 50% besparing op de energiekosten. Ook uitrollen naar de  
12 gemeenten.

18: Geef de woningcorporatie weer 
 terug aan de huurders!
Woningcorporaties waren opgericht voor het realiseren van betaalbare 
huurwoningen. Daar moeten ze nu weer naar terug keren, vindt de PvdA. 
Lokaal opereren en niet groter worden, eerder kleiner. Daarbij moeten 
huurders veel meer invloed krijgen op het beleid inzake renovatie en 
sloop/behoud van oude woningvoorraad.

19: Buurtwachten in de wijken
De PvdA wil dat de provincie samen met de gemeenten in kaart 
gaat brengen welke wijken meer dan gemiddeld last hebben van 
woninginbraken. Met dit overzicht wordt er een buurtwacht project 
opgezet die de veiligheid in die wijken gaat beheren. 

20: Fietssnelwegen
Met de opkomst van de E-bikes is de fiets weer helemaal terug als 
vervoermiddel in het woon-werk verkeer. De fietspaden naar de grotere 
plaatsen in Drenthe zijn echter op dit nieuwe snelverkeer niet berekend. 
Daarom wil de PvdA een onderzoek naar de aanleg van speciale fiets 
snelwegen om deze manier van woon-werk verkeer ruim baan te geven.

21: Spoorlijn Emmen – Stadskanaal
Het wordt hoog tijd dat het spoor van Emmen, volwaardig wordt 
doorgetrokken.

22: Geen energiebelasting als je bij een  
 windmolen woont!
Iedereen betaalt energiebelasting. Maar mensen die vlak bij een 
windmolen wonen, hebben hier al belasting genoeg van. Daarom 
wil de PvdA dat Drentse woningen die dicht bij een windmolen staan, 
vrijgesteld worden van energiebelasting.
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