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Voorwoord 
 
 
 
Op 18 maart 2015 kiest Drenthe haar nieuwe Provinciale Staten. Voor u ligt het 
CDA-verkiezingsprogramma 2015-2019 met een herkenbare koers in lokale en concrete keuzes. 
Dichtbij huis met een duidelijk verhaal voor iedereen. 
 
Dit verkiezingsprogramma spreekt uit dat het CDA trots is op Drenthe. En als geboren en getogen 
Drent kan ik dat volmondig beamen. We hebben prachtige natuurgebieden: als ik bijvoorbeeld over 
het Dwingelderveld fiets, dan vind ik dat één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. 
 
Maar Drenthe is meer dan mooie natuur. Ook bedrijvigheid is voor onze provincie erg belangrijk, zo 
hebben we meerdere grote zuivelbedrijven flink zien uitbreiden de afgelopen jaren.  
 
Het belangrijkste aan Drenthe zijn natuurlijk de Drenten zelf. We zijn harde werkers, maar we kijken 
ook naar elkaar om. En we verenigen ons in de vele honderden verenigingen die onze provincie rijk is. 
Meer dan welke andere politieke partij weten wij dat het de mensen zijn die Drenthe maken! Dit 
sluit zeer goed aan bij onze Christendemocratische traditie die ons naastenliefde en gespreide 
verantwoordelijkheid aanreikt.  
 
U zult van ons dan ook niet horen dat de overheid er is om alle problemen op te lossen. Het CDA stelt 
liever zelf de inwoners, verenigingen en bedrijven in de gelegenheid om zaken geregeld te krijgen. Of 
anders gezegd: de provincie Drenthe moet zich niet overal mee bemoeien maar vertrouwen op het 
initiatief van haar inwoners 
 
Natuurlijk stelt de huidige tijd ons voor uitdagingen en daar heeft de Provincie Drenthe zeker ook een 
rol in. Hoe houden we het platteland vitaal en bereikbaar? Hoe willen we de regionale economie een 
impuls geven? Hoe vinden we een goede balans tussen landbouw, natuur en toerisme? Daarover 
leest u meer in dit verkiezingsprogramma.  
 
Ik hoop dat u na het lezen van het programma net zo enthousiast bent over onze plannen als ik. 
Hopelijk zegt u dan ook. Ik heb Hart voor Drenthe, ik stem 18 maart CDA!”  
 
 
Martijn Reinders 

Voorzitter CDA Drenthe  
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Inleiding 
Mensen maken zelf hun samenleving. Ook in Drenthe bepalen de inwoners zelf hoe zij met 
elkaar op de meest plezierige wijze samenleven. Mensen willen daarin een grote eigen 
verantwoordelijkheid dragen en van de overheid mag worden verwacht dat zij deze inzet van 
mensen mogelijk maakt. 
 
Met dit uitgangspunt gaat het CDA de volgende bestuursperiode in. De overheid is over een lange 
periode op onderdelen veel taken (met veel regels) gaan uitvoeren. Gaandeweg zijn deze de eigen 
verantwoordelijkheid meer gaan inperken dan dat ze die stimuleren. Het CDA wil hier een 
vereenvoudigingsslag maken, de samenleving is veel meer in staat dingen zelf te doen wanneer de 
overheid daarvoor de ruimte biedt. 
 

Drenthe in 2025 

 In 2025 leven de inwoners van Drenthe op een prettige manier samen. De inwoners, de 
overheden en de maatschappelijke organisaties zijn zuinig op de kernkwaliteiten rust, ruimte, 
natuur, landschap, oorspronkelijkheid, naoberschap, menselijke maat, veiligheid, bedrijvigheid 
en kleinschaligheid;  

 De op samenleven gerichte houding van de inwoners is kenmerkend, niet hun afkomst; 

 In Drenthe zijn de historische en landschappelijke waarden behouden. Goede voorzieningen 
dichtbij dragen bij aan een aantrekkelijk woonklimaat; 

 Drenthe is een ondernemende provincie waarbij economie, werkgelegenheid en leefomgeving 
in harmonie met elkaar ontwikkeld zijn;  

 Veel toeristen brengen hun vakantie in Drenthe door; 

 De moderne ontwikkelingen in de landbouw en het toerisme zorgen voor een aantrekkelijke 
levendigheid van het platteland; 

 Drenthe kenmerkt zich door veel initiatieven en innovatiekracht in steden en dorpen op gebied 
van cultuur en evenementen; 

 Drenthe biedt voor niet locatie gebonden MKB een prachtige woon- en werkomgeving met alle 
faciliteiten, waaronder glasvezel; 

 Drenthe wordt nationaal gezien als de omgeving met een uitstekende balans tussen leven en 
werken; 

 Steeds meer mensen en bedrijven vestigen zich in Drenthe. Verbindingen zijn namelijk 
uitstekend, de leefkwaliteit hoog en het kostenniveau aanzienlijk lager dan in veel andere 
delen van Nederland; 

 Is scholing van VMBO tot HBO mogelijk in de sectoren waar men sterk in is; 

 In Drenthe is een goede samenwerking tussen biochemie en landbouw. 
 

Programma opzet 

CDA-Drenthe wil werken aan de toekomst van de Provincie. In dit verkiezingsprogramma is bij elk 
thema voor de volgende benadering gekozen: 
- wat zijn voor het CDA de wezenlijke vragen die aangepakt moeten worden? 
- waar staat het CDA voor met betrekking tot de belangrijkste thema’s? 
- welke componenten zijn volgens het CDA nu deel van de oplossing? 
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1 Waar staat het CDA voor in Drenthe?  

 
Het CDA werkt aan de realisatie van het toekomstbeeld van Drenthe, mensen maken zelf hun 
samenleving. CDA-leden vormen een hecht netwerk van waaruit men met (com)passie werkt aan 
onze leef- en werkomgeving. Het CDA is herkenbaar, betrouwbaar en menselijk. Daarom willen we 
duidelijk maken wat ons drijft, waarom we doen wat we doen en hoe we werken. Dat zou al voldoende 
moeten zijn om vertrouwen te hebben in wat we willen bereiken. We vragen u echter niet een blanco 
cheque te tekenen, daarom beschrijven we uiteindelijk ook wat we in ieder geval willen gaan 
aanpakken. Dit is echter niet mogelijk zonder de realiteit goed te begrijpen. We moeten elkaar leren 
begrijpen en dus willen we weten welke vragen er bij jou leven en wat jou beweegt. 

 

Waarom doen we wat we doen? 

Het CDA is en blijft een Christendemocratische volkspartij voor alle mensen: de technicus, de 
verpleegkundige, de landbouwer, de ondernemer, de leraar, de student, de wetenschapper etc. Het 
gaat om onze toekomst. Het CDA heeft vertrouwen in mensen, naoberschap en de kracht van de 
sociale netwerken zoals kerk, buurthuis en sportvereniging. Het is mooi en het geeft een kick als je 
dan samen iets voor elkaar kunt krijgen. Deze ervaring versterkt het Appèl van het CDA, er wordt 
beroep op mensen gedaan om zich in te zetten voor de maatschappij. Bij het vormgeven van idealen 
is de Bijbel een inspiratiebron. Het is echter geen receptenboek waarin je kant-en-klare oplossingen 
voor de problemen van vandaag kunt opzoeken. Daarom blijft het elke dag een uitdaging om 
bijvoorbeeld “het zout van de aarde en het licht van de wereld” te zijn.  
 
Voor een bezield CDA zijn behalve inhoud, koers en communicatie vooral personen van cruciale 
betekenis. Boegbeelden zijn voor binding en werving van groot belang. Het is van vitale betekenis dat 
het CDA, langs de weg van discussie over visie en koers, mensen voortbrengt die op een authentieke 
en herkenbare manier communiceren aan de top maar ook in de breedte. Een stem op het CDA 
Drenthe is een stem op het CDA met al haar verbindingen. Wij maken gebruik van de netwerken 
binnen en tussen gemeenten, de Haagse politiek, de provincies, Europa en via Europa het Duitse 
grensgebied. Verbindingen om Drenthe te helpen. Drenthe dat er mag zijn: een prachtige duurzame 
en groene omgeving om te wonen met een verbinding naar zinvol werk. 
 

Hoe werken we? Tot welke bewegingen wil het CDA inspireren?  

Om de strategische agenda te realiseren zijn veranderingen nodig. Het CDA wil op Europees, 
landelijk, provinciaal en lokaal niveau vijf hervormingsbewegingen doorzetten die allen de strategische 
agenda raken: 

 van vrijblijvend naar betrokken: betrokken op elkaar, de samenleving en de toekomst van de 
aarde; 

 van grenzen naar ruimte: ruimte voor bouwen, ondernemen, kennismigranten en 
maatschappelijk initiatief; 

 van nazorg naar voorzorg: voorzorg voor werkzekerheid, gezondheid en ouder worden; 

 van polarisatie naar participatie: meedoen in leren, werken, buurten en sporten; 

 van verbruiken naar waarderen: waarderen van grondstoffen, energie, menselijk kapitaal en 
innovatie. 

 
Voor wat betreft onze economische activiteiten zoeken we ruimte in verbindingen, direct over de grens 
met Duitsland. Als het gaat om de sociale betrokkenheid, waardering en continuïteit willen we gebruik 
maken van de kracht van de menselijke maat in families, gemeenschappen en coöperaties.  
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Wat ziet het CDA als de vijf belangrijke thema’s voor 2015-2019? 

 
Het CDA wil de komende periode zich in het bijzonder richten op 5 thema’s: 

1. Het merk Drenthe: zelfverzekerd en verbonden met Nederland en Europa;  

2. Vitaal platteland, de sociale dimensie van een gebied dat verbindt en kan verbinden; 

3. Kwaliteit van het ruimtelijk gebied, gebruikt voor zowel natuur, landbouw en toerisme;  

4. Regionale economie die een impuls geeft voor werk; 

5. Slagvaardig transparant provinciaal bestuur op basis van gezonde financiën. 
 

1. Het merk Drenthe: zelfverzekerd en verbonden met Nederland en Europa.  

We mogen trots zijn en Drenthe op zijn waarden schatten. Hoe vaak hoor je niet: “Doe maar gewoon 
dan doe je al gek genoeg?” Bescheidenheid is te prijzen maar het moet ons niet weerhouden om 
Drenthe op de kaart te zetten: Het Drents museum, de TT in Assen, Drenthe als Europese 
fietsprovincie, het Dierenpark Emmen, s’ werelds grootse radiotelescoop LOFAR, Kamp Westerbork 
en Veenhuizen/Frederiksoord als werelderfgoed, FIFA-wereldkampioenschap voetbal onder de 20 jaar 
in Emmen etc. zijn slechts enkele voorbeelden.  
 
Cultuur en sport behoren tot de directe leefomgeving van mensen. De eerste verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt daarom bij de gemeenten. Het CDA wil dat de aandacht van de provincie zal uitgaan 
naar die vormen van sport en cultuur die een regionale en landelijke betekenis hebben en positief 
bijdragen aan de beeldvorming van Drenthe. Steeds meer mensen uit binnen- en buitenland komen 
naar Drenthe. Dat is goed voor de lokale economie en het zet aan tot leven en werken. Drenthe is 
waardevol, dat willen we behouden en daar waar mogelijk uitbreiden. 

 

2. Vitaal platteland – de sociale dimensie van een gebied dat verbindt en kan verbinden 

Het CDA werkt in Drenthe aan overheidsbeleid dat mensen ondersteunt om deel te nemen aan de 
samenleving. Het CDA zal op provinciaal niveau vanuit deze opstelling handelen. Daarover zal het 
dan ook met de vertegenwoordigers in de gemeenteraden overleg hebben. Het beleid, zoals in 2014 
is neergelegd in de geactualiseerde Omgevingsvisie, vormt voor het CDA een belangrijk 
afwegingskader. Initiatieven van (groepen van) inwoners dienen hierin een stimulans te vinden, 
waarbij het omgevingsbeleid minder sturend en meer accommoderend toegepast zal worden. Op 
langere termijn wordt verwacht dat de omvang van de bevolking zal dalen. Nu al is dit in delen van de 
provincie het geval. De gevolgen zijn nog verre van duidelijk. Toch zijn nu al maatregelen nodig om 
die effecten op langere termijn op te kunnen vangen. Goede infrastructuur, vervoer op maat en 
internet (glasvezel) moeten er voor zorgen dat de voorzieningen gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook zal 
men moeten werken aan de braindrain. Mogelijkheden tot uitbreiding van de HBO-afdelingen in Assen 
en Emmen of instroomlocaties van de RU Groningen moeten onderzocht worden naar het voorbeeld 
van Den Haag (RU Leiden). 
 
De krimp treft sommige delen van de provincie meer dan andere. Het geheel van de effecten treft 
iedereen in Drenthe. Want Drenthe kenmerkt zich door gemeenschapszin (naoberschap), de 
bereidheid tot samenwerking en door wederzijds respect. Deze eigenschappen vormen goede 
uitgangspunten om mensen en organisaties bijeen te brengen, om het ontwikkelen van innovatieve en 
duurzame investeringen die de leefbaarheid bewaren en versterken. De provincie heeft hier een 
belangrijke taak om haar inwoners en gemeenten daarbij te helpen. Duurzame vernieuwingen in 
landbouw, toerisme en zorg kunnen daarvan de dragers zijn. De regelgeving moet nieuwe initiatieven 
en hergebruik van leegkomende gebouwen ondersteunen. 
 

3.Kwaliteit van het ruimtelijk gebied, gebruikt voor zowel natuur, landbouw en toerisme 

Mensen moeten in een schone omgeving prettig kunnen wonen, werken en recreëren en zich 
gemakkelijk kunnen verplaatsen. De ruimte in Nederland wordt schaarser. Verbeteren en 
optimaliseren van de bestaande bebouwde ruimte en het wegennet hebben prioriteit boven uitbreiding 
van het stedelijke gebied. Het CDA kiest voor een toedeling van de schaarse ruimte, die zowel uit een 
oogpunt van duurzaamheid als in sociaaleconomisch opzicht verantwoord is. 
 
Het CDA kiest daarbij ook voor een aanpak die bij het vormgeven van het ruimtelijk en milieubeleid 
meer verantwoordelijkheid legt bij burgers en bedrijven. Het ruimtelijk beleid krijgt meer een 
ondersteunend en minder een sturend karakter. Omgaan met de schaarse ruimte vraagt om een 
zorgvuldige aanpak. Het CDA ziet veel perspectief in het combineren van functies zoals combinaties 
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van water en landbouw, wonen en werken, toerisme en natuur. Een integrale gebiedsontwikkeling die 
rekening houdt met milieu, natuur, landschap en water. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
bestemmingsplannen op hun eigen grondgebied. De provincie stelt vast welke waarden zij wil 
beschermen, bepaalt op hoofdlijnen waar ruimte is voor gebruiksfuncties als landbouw, natuur, 
recreatie en water en stimuleert dat gemeenten onderling afstemmen waar gebouwd wordt. In 1990 is 
de nationale overheid gestart met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat de 
ruggengraat is van het natuurnetwerk in Nederland (NNN). De in Drenthe geactualiseerde 
omgevingsvisie en de visie op natuur, waar rekening wordt gehouden met ecologische en 
economische overwegingen, is leidend voor het CDA. In samenhang met het water- en milieubeleid 
wordt een bijbehorende omgevingskwaliteit nagestreefd. Provinciegrenzen mogen niet beperkend zijn 
bij de inzet op grensoverschrijdende natuurgebieden en ecologische verbindingen met 
natuurgebieden in buurprovincies en Duitsland. 
 

4. Regionale economie die een impuls geeft voor werk 

De economische programma’s van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), de regering 
in Den Haag en de Europese Unie zijn van groot belang voor Drenthe. De provincie heeft hier volgens 
het CDA een belangrijke ondersteunende en initiërende rol. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op 
het gebied van milieu, energie en klimaat zijn gekoppeld aan economie. Deze vragen om kennis en 
innovatieve investeringen, die het best op het provinciale niveau kunnen worden gebundeld. Voor de 
provincie zullen naar de aard van de taken veelal de gemeenten en maatschappelijke organisaties in 
de provincie haar gesprekspartners zijn. Maar het beleid is van belang voor alle inwoners. De 
communicatie dient dan ook met hen plaats te vinden. 
 

5. Slagvaardig transparant provinciaal bestuur op basis van gezonde financiën 

De provincie is voor de individuele burger weinig zichtbaar. Provinciale Staten van Drenthe kunnen 
slechts sturen in de besteding van minder dan 10% van het totale budget van ca.350 miljoen, dat 
hoofdzakelijk al vast ligt via nationale wettelijke regelingen. Provinciale Staten kunnen dan alleen nog 
invloed uitoefenen door het controleren van de manier waarop het provinciale apparaat acteert in de 
samenleving. Dit vormt voor de provinciale organisatie de belangrijkste uitdaging voor de komende 
vier jaar: hoe kunnen we een kleiner provinciaal ambtenarenapparaat toch slagvaardiger en 
effectiever maken in het ondersteunen van economische initiatieven? Daarnaast moet ook serieus 
gekeken worden welke uitvoerende taken samengevoegd kunnen worden al dan niet in samenwerking 
met andere provincies waardoor efficiënt gewerkt kan worden. 
 
Dus geen rigide handhaving van regelgeving maar kennis delen waardoor de ondernemers de bomen 

door het bos kunnen zien en begrijpen wat het doel is van de vele regels. Ondernemers helpen bij het 

vergunningenstelsel om de noodzakelijke papieren snel (en eenmalig) te krijgen (van grenzen stellen 

naar ruimte creëren). Daar waar maatregelen over de gemeentegrenzen heen gaan zal de provincie 

een coördinerende en een richtinggevende rol vervullen. De provincie zal dit doen in goed overleg met 

de gemeenten (van polariseren naar participeren). Dat betekent dat de provincie zich concentreert op 

haar kerntaken: ruimtelijk-economische ontwikkeling, infrastructuur, openbaar vervoer, water, milieu 

en energie. 

Ook heeft de provincie een taak op die terreinen die voor iedere gemeente te kleinschalig zijn om 
daarin zelf te kunnen voorzien. Hiervoor is een slagvaardig provinciebestuur noodzakelijk, dat werkt 
vanuit een gezonde financiële basis (voorzorg i.p.v. nazorg). De financiële middelen van de provincie 
zullen naar verwachting in de komende jaren onder druk staan. Dat de burger meer betrokken zal 
moeten zijn bij initiatieven die haar eigen woon / werkgebied betreffen blijft een leidraad (van 
vrijblijvend naar betrokken).  
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In de volgende tabel staat een samenvatting van wat de bewegingen betekenen voor elk van de 5 
prioriteiten of thema’s: 
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2 Zelfbewust Drenthe in verbinding met Nederland en Europa 

 

Wat zijn voor het CDA de wezenlijke vragen met betrekking tot het beeld van 

Drenthe in Nederland en Europa?  
 Hoe kunnen we Drenthe bekendheid geven als ideale vestigingsplaats, zowel voor particulieren 

om te wonen als bedrijven en instellingen om zich te vestigen? 

 Hoe kunnen we leren van succesvolle festivals, sportevenementen of internationaal 
gerenommeerde tentoonstellingen zoals die in het Drents Museum? 

 Waar kunnen we de succesfactoren inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en 
daardoor nieuwe economische activiteiten? 

 

Het imago van Drenthe: waar staat het CDA voor? 
Zelfbewust Drenthe met een verbinding naar Nederland en Europa. We mogen trots zijn en 
Drenthe op zijn waarden schatten. Hoe vaak hoor je niet: “doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg?” Bescheidenheid is te prijzen maar het moet ons niet weerhouden om Drenthe op de kaart te 
zetten: Het Drents museum, de TT in Assen, s’ werelds grootse radiotelescoop LOFAR, Drenthe als 
Europese fietsprovincie, het Dierenpark Emmen, Kamp Westerbork en Veenhuizen/Frederiksoord als 
wereld erfgoed, het FIFA wereld kampioenschap voetbal onder de 20 jaar in Emmen, drie nationale 
parken etc. zijn slechts enkele voorbeelden waar Drenthe (inter)nationale reputatie geniet. 

 

Van vrijblijvend naar betrokken: cultuur en sport 
Cultuur en sport behoren tot de directe leefomgeving van mensen. De eerste verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt daarom bij de gemeenten. Het zijn de gebieden waar het vrijwilligerswerk en dus 
betrokkenheid met elkaar in de samenleving floreert. Daarom probeert het CDA de cultuur en sport te 
blijven steunen waar het kan. 
Het CDA wil dat de aandacht van de provincie zal uitgaan naar die vormen van sport en cultuur die 
een regionale en landelijke betekenis hebben en positief bijdragen aan het imago van Drenthe. Steeds 
meer mensen uit binnen- en buitenland komen naar Drenthe. Dat is goed voor de lokale economie en 
het zet aan tot leven en werken. Drenthe is waardevol, dat willen we behouden en daar waar mogelijk 
uitbreiden. 
 

Van grenzen naar ruimte, In Drenthe wil je zijn vanwege de ideale leef-werk balans 
Drenthe kan zich profileren als een provincie waar een waardevolle balans tussen leven en werken 
kan bestaan, als de ideale woon-werk provincie. Duurzaamheid, natuur, rust en ruimte geven zin, 
hebben zin. Allemaal zaken die schaars zijn in Nederland, maar niet in Drenthe. 

 

Van nazorg naar voorzorg, de waardevolle werking van Sport 
Het CDA vindt dat sporten een goede vrijetijdsbesteding is, de gezondheid bevordert, waardevol is 
voor sociale verbanden en daardoor mensen ook in de gelegenheid stelt mee te doen aan de 
samenleving. Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sport biedt 
mogelijkheden voor ontmoeting. Dit geldt ook in het bijzonder voor sporten voor mensen met een 
beperking. Sport en beweging zijn van belang bij het tegengaan van overgewicht of de aanpak van 
probleemjongeren. Door middel van sport leren kinderen spelenderwijs in teamverband te werken, 
normen en waarden worden van elkaar geleerd en doorgegeven. Deelname aan sport laat een 
verschuiving zien. Niet iedere sporter kiest er voor om zich aan te sluiten bij een vereniging. Ook is er 
sprake van sport in bedrijven op recreatief gebied, zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd 
verband. De breedtesport (amateursportuitingen in de meest brede zin van het woord) vraagt om 
specifiek beleid waarvoor primair de gemeenten verantwoordelijk zijn. 
 
Naast recreatieve sportbeoefening is ook topsport in Drenthe belangrijk. Topsportbeleving hoort bij 
Drenthe. (Top)sport is ook geld. (Top)sport is economie. De provincie heeft een stimulerende rol bij de 
ontwikkeling van de topsport en het creëren van een topsportklimaat. (Top)sport heeft een lange 
traditie binnen de provincie Drenthe en is een goed middel om Drenthe te profileren.  
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Van polarisatie naar participatie in de bijdragen voor cultuur en toerisme 
Cultuur verbindt mensen. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij 
elkaar brengen. Het CDA kiest voor een cultuurbeleid voor iedereen maar vooral gericht op mensen 
die tot nu toe weinig deelnemen aan cultuur en kunst. Vooral deelname van jongeren, zowel actief als 
passief, aan culturele evenementen moet bevorderd worden. 
 
Cultuur neemt een belangrijke plaats in binnen de Drentse samenleving. Culturele evenementen en 
festivals vervullen daarin een grote rol. Het provinciale uitgangspunt voor kunst en cultuur is 
vraaggericht werken. Er zal aandacht moeten zijn voor een goede spreiding van het culturele aanbod. 
Samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines is van groot belang om de voorzieningen te 
versterken. Voor de herkenbaarheid en identiteit van Drenthe is het behoud en versterken van de 
eigen cultuur en historie belangrijk. Het Drents Museum, Hunebedinformatie Centrum en het Drents 
Archief vervullen hierin een heel belangrijke rol. Dat geldt ook voor RTV- Drenthe, die niet alleen een 
waardevolle bijdrage levert aan de Drentse cultuur maar ook zorgt voor betrokkenheid van mensen bij 
hun directe leefomgeving en bij het openbaar bestuur. 
 
Het Drentse erfgoed heeft een belangrijke functie in het ontwikkelen van de (Drentse) identiteit. De 
Provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als uitvoerder van wettelijke 
taken en verdeler van subsidies. Ook op het gebied van cultuureducatie, archeologie, musea en 
immaterieel erfgoed vervult de provincie als regisseur een aanjagende rol. Erfgoed draagt bij aan 
toerisme en werkgelegenheid en het vergoot de betrokkenheid.  
Iedere plek of gebied heeft een eigen achtergrond, geschiedenis, kwaliteiten en waarden, kortom een 
eigen verhaal. Dit verhaal maakt dat mensen betrokken zijn bij de plek, deze graag bezoeken en er 
zorgvuldig mee omgaan. Het geeft betekenis, identiteit en vaak een gevoel van trots. Dit “Verhaal van 
Drenthe” verdient nadere uitwerking zowel voor de erfgoededucatie, voor de ruimtelijke ontwikkeling 
als voor het vermarkten van het toeristisch product. 
 
Ten slotte hebben culturele instellingen met een sterk maatschappelijke functie een verbindend 
karakter. Internet en sociale media hebben het landschap van het lezen, ontmoeten en leren volledig 
veranderd. Hierdoor worden instellingen en netwerken zoals bibliotheken gedwongen om zich te 
heroriënteren op hun rol, pakket van diensten en vorm van het aanbod. Initiatieven die betrokkenheid 
en participatie van burgers verhogen en ruimte geven aan zelfstandig ondernemerschap 
(ontmoetingsplaatsen voor MKB en zzp-ers) moeten sterk worden gestimuleerd. Het CDA zal alle 
initiatieven, die mensen ruimte geeft om te leren en te ontdekken, sterk ondersteunen. 
 

Van verbruiken naar waarderen: Drenthe geeft zin 
De omgeving van Drenthe leent zich uitstekend voor het vormen van de ideale leef-werk balans. Dit 

wordt ondersteund door noties van duurzaamheid, de ‘groene provincie’ en de vele bijzondere plekjes. 

Bronnen voor reflectie zoals kamp Westerbork, vele historische kerkgebouwen en natuurlijk sacrale 

plaatsen zoals die rondom de hunebedden, verdienen extra aandacht. Zij bepalen het onderscheidend 

karakter van Drenthe. In het vormen van de ideale leef-werk balans wil het CDA mensen ook graag 

meer hun eigen leefruimte laten inrichten en hen waar mogelijk faciliteren in de voorbereiding voor de 

oude dag (multi-generatie wonen etc.). 

  



 

11 
 

Wat wil het CDA voor Drenthe doen op het gebied van cultuur, sport en leven  
 Het onderhouden van de jaarlijkse toppers van toeristische attracties in Drenthe; een lijst van 

belangrijkste attracties in Drenthe. Het CDA wil jaarlijks een top 10 publiceren, elk jaar vanuit een 
ander perspectief, waarbij het streven is om van elkaar te leren en ze verder te ontwikkelen. In 
vier jaar tijd 1 tot 3 attracties in Drenthe erbij krijgen die serieus kunnen meedoen op nationaal en 
internationaal niveau; 

 Een regionale omroep die qua cultuur en taal een sterke band heeft met de Drentse samenleving; 

 Investeren in een programma voor het wegwerken van restauratieachterstanden en revitaliseren 
en/of herbestemmen van industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerkgebouwen; 

 Blijvend aandacht voor behoud van de Drentse taal door onder meer steun aan het Huus van de 
Taol; 

 Ieder jaar minstens één topsportevenement naar Drenthe halen inclusief side-events en blijvende 
aandacht voor de gehandicaptensport; 

 Handhaaf Drenthe als Fietsprovincie Nr.1 met de Drentse Fiets4Daagse als grootste meerdaags 
fietsevenement in Nederland; 

 Het TT-circuit benutten als een sportlandschap speciaal voor de (motor)topsport met respect voor 
milieu-, woon- en recreatiefuncties; 

 Topsportverenigingen stimuleren om amateurverenigingen te helpen met trainingen en het 
versterken van verenigingsstructuren om de sportcultuur te versterken; 

 Structurele financiële ruimte om het ‘merk Drenthe’ uit te dragen; 

 Als provincie een transformatie beginnen waar we bouwen aan een zelfbewust Drenthe die zich 
nog meer in de kijker speelt in binnen- en buitenland; Drenthe als provincie die zin geeft, zin heeft; 
Drenthe voor de ideale leef-werk balans.  

 
  



 

12 
 

3 Vitaal Platteland: leven en werken in Drenthe  
 

Wezenlijke vragen m.b.t. de vitaliteit van het platteland 
 Hoe gaan we om met de demografische ontwikkeling? 

 Hoe kunnen we de verbindingen met essentiële voorzieningen, in het bijzonder in het 
buitengebied, handhaven zodat de trek naar de grote steden omgekeerd kan worden? 

 Hoe kunnen we de bereikbaarheid op het platteland onderhouden? Dit betreft de stimulatie van 
innovatieve ideeën met burgerinitiatieven op het gebied van glasvezel, openbaar vervoer en zorg 
en ondersteuning in zake de betaalbaarheid van de faciliteiten. 

 Hoe gaan we om met implementatie van de in het nationaal energieakkoord afgesproken 285 MW 
duurzame windenergie in 2020 in Drenthe? Is de participatie en compensatie van de betrokkenen 
goed geregeld? Is er draagvlak en hoe geeft men aandacht aan de gezondheidsrisico’s?  
 

Waar staat het CDA voor m.b.t. het vitaal platteland en wat willen we 

bereiken? 
Drenthe kent prachtige landschappen. Mensen hechten waarde aan ruimte voor een bloeiende 
economie, goede woonomstandigheden, toegankelijke voorzieningen en een goed functionerend 
ecosysteem. De komende jaren zullen bepaalde gebieden steeds meer te maken krijgen met een 
bevolkingsdaling. Hier ligt een belangrijke opgave voor de samenleving en de overheden om de lokale 
voorzieningen op een aanvaardbaar niveau te houden. Het CDA zet zich in voor het combineren van 
functies, zoals wonen en werk, toerisme en natuur, landbouw en water, ecologie en economie. Het 
CDA wil vitale dorpen waar ook jonge gezinnen willen wonen en kinderen kunnen opgroeien. 
 

Van vrijblijvend tot betrokkenheid in sociaal beleid  
Vitaliteit gaat ook over een samenleving waarin leefbaarheid en nabuurschap een centrale rol 
innemen, waar men naar vermogen deelnemer is aan de samenleving en zich daarvoor inzet en zich 
medeverantwoordelijk voelt. Veel taken op sociaal terrein zijn de laatste jaren de primaire 
verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Tegelijkertijd is de beleidsmatige rol van de 
provincie hier kleiner geworden. Het betreft nog voornamelijk het signaleren, het monitoren en het 
vraaggericht stimuleren van vraagstukken op het gebied van het onderwijs in relatie tot de 
arbeidsmarkt en de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. De provincie voert geen 
eigen sociaal beleid uit. Alleen voor regionale voorzieningen en projecten die de slagkracht van 
gemeenten te boven gaan zal de provincie zich vanuit haar regiefunctie inzetten. De provincie zal zich 
blijven inzetten om voldoende kennis te vergaren over de gehele breedte van het sociale terrein. Het 
CDA wil hierin zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en mogelijkheden van op provinciaal 
georganiseerde organisaties en instellingen. Zodra op deze terreinen provinciaal beleid tot uitvoering 
komt gaat het initiatief over naar de gemeenten. Als partij en als provincie zullen we luisteren naar de 
burger om tijdig te kunnen inspringen voordat er zaken echt mislopen  
 

Van grenzen naar ruimte: stimuleer de motoren van de plattelandseconomie 
CDA ondersteunt de motoren van de plattelandseconomie: Midden- en Kleinbedrijf, landbouw en 
recreatie. Hierbij kan het gaan over het verplaatsen van recreatiebedrijven, het geschikt maken van 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) voor andere vormen van bedrijvigheid, het 
aansluiten op het digitale netwerk of het versterken van het voorzieningenniveau in de dorpen. Hier 
moeten we als provinciaal ambtelijk apparaat een transformatie doormaken: kijk niet wat mag (regels 
en wetgeving), maar wat kan (mogelijkheden, faciliteren van bedrijvigheid in balans met natuur en 
recreatie). Als we het hebben over vitalisering van het platteland dan hebben we het over 
ontwikkeling, bereikbaarheid, sociaal beleid en volkshuisvestingsbeleid met een duidelijke visie. Een 
visie waarin Drenthe een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor een groeiend aantal bedrijven en 
instellingen, juist omdat hun mensen graag in Drenthe willen leven en werken, los van uitstekende 
gemeentelijke voorzieningen.  
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Van nazorg naar voorzorg, betere bereikbaarheid 
Een moderne samenleving valt of staat met soepele verbindingen. Bereikbaarheid is van groot belang 
voor een economisch gezonde en sociale samenleving en voor de leefbaarheid op het platteland.  
Bereikbaarheid wordt mede bepaald door de aanwezigheid van snelle internetverbindingen. Om 
Drenthe voor te bereiden op de zorg van de toekomst, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
domotica (huisautomatisering) en thuiswerken zal de aanleg van glasvezel gesteund moeten worden. 
Traditionele kabelverbindingen zullen niet kunnen voldoen aan de verwachte vraag van data 
(bandbreedte) in de toekomst. Drenthe zal met haar uitzonderlijke landschappelijke karakter 
gekoppeld aan een uitstekende internetdekking een bijzondere competitief voordeel hebben ten 
opzichte van andere vergelijkbare gebieden in Europa. 
 
Het CDA ziet de noodzakelijkheid van goede en veilige bereikbaarheid van steden, dorpen en 
gebieden en een goede verbinding met de essentiële voorzieningen zoals (medische) zorg en winkels. 
Mensen willen zich zo vrij, snel en veilig mogelijk verplaatsen. Het betreft de bereikbaarheid van en 
binnen Drenthe. Daarvoor is een goed netwerk nodig van vlieg-, spoor-, land- en vaarwegen, 
fietspaden en openbaar vervoer(voorzieningen). Ook draagt een goede bereikbaarheid bij aan de 
versterking van de ruimtelijk-economische structuur. Het beleid op het gebied van verkeer en vervoer 
(mobiliteitsbeleid) richt zich enerzijds op het verbeteren van het bestaande net van provinciale wegen 
en anderzijds op het stimuleren van flexibele vormen van openbaar vervoer. Onderhoud en 
verbetering van het bestaande wegennet zijn van belang, waarbij de verkeersveiligheid bijzondere 
aandacht vraagt. Het CDA vindt goede bereikbaarheid een basisvoorziening. Het is nodig dat Drenthe 
beschikt over een wegennetwerk met voldoende vervoerscapaciteit.  
 
Bij de concessieverlening bij het openbaar vervoer wordt bijzondere aandacht besteed aan de te 
leveren vervoersprestaties op het platteland. Van groot belang is dat zowel het HOV als het basis OV-
netwerk op het huidige peil blijven. Het schrappen van nog meer buslijnen staat niet in het busboekje 
van CDA-Drenthe. In de nieuwe concessie zal innovatie van het OV-aanbod een nadrukkelijke rol 
spelen. Een voorbeeld is dat de buslijnen afgestemd zijn op de aanvangstijden van de scholen of dat 
een systeem verkregen wordt met halteplaatsen op verzoek. Ook de recreatiegebieden en transferia 
bij natuurgebieden kunnen op deze manier met het openbaar vervoer worden ontsloten. Aan de 
vervoerder worden hoge maar realistische eisen gesteld met betrekking tot een klantvriendelijke 
benadering, een vlotte klachtenafhandeling en de inspraak van een reizigersorganisatie. Ook zal 
worden gelet op een beperking van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en het gebruik van 
alternatieve brandstoffen. 
 

Van polarisatie naar participatie in plattelandsontwikkeling 
Drenthe is een provincie met relatief veel landelijk gebied. Het is een karakteristieke 
plattelandsprovincie met als belangrijkste kenmerken de kleine dorpen en kernen, relatief veel 
landbouwgrond, veel natuur en een landschap met cultuurhistorische waarde. Kortom: een gewilde 
omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Het platteland heeft een eigen dynamiek en is 
constant in ontwikkeling. In sociaal en cultureel opzicht verandert er veel. Plattelandsvernieuwing is 
een omvangrijk en ingewikkeld proces waarbij veel aspecten een rol spelen. Dit proces vraagt 
bovendien van gebied tot gebied een andere aanpak. Daarom kiest het CDA voor een 
gebiedsgerichte benadering met ruimte voor maatwerk dat geleverd kan worden in samenwerking met 
verschillende partners in de gebieden.  

 

Van verbruik naar waarderen: duurzaamheid in volkshuisvesting en energie  
Het wonen (in brede zin) wordt in toenemende mate ervaren als bepalend voor de kwaliteit van leven 
van mensen. Goed wonen is voor iedereen een wezenlijke levensvoorziening. Het CDA wil een 
evenwichtige en levensloopbestendige ontwikkeling op het terrein van de volkshuisvesting met 
aandacht voor die groepen op de woningmarkt die niet of onvoldoende hun woonwensen kunnen 
vervullen. Voor starters is er een tekort aan woningen en staat de betaalbaarheid onder druk. Voor 
ouderen voldoet de kwaliteit van de woningen in de lokale situatie vaak niet aan de wens om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Door onder andere de individualisering en de relatieve welvaart 
neemt de diversiteit aan woonwensen toe. Mensen willen keuzevrijheid, duurzaamheid en veiligheid in 
wonen en in hun woonomgeving. Dit maakt een kwaliteitsslag nodig in steden, wijken en dorpen. De 
ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid vragen om kwalitatieve verbeteringen van 
het woningbestand om deze toekomstbestendig te maken.  
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Tegelijkertijd ontstaat er in de meer stedelijke gebieden een kwantitatieve druk op de woningmarkt. 
Door de nog sterk toenemende vergrijzing, de wens om langer zelfstandig te wonen in de eigen 
omgeving (ook voor gehandicapten) en de toename van het aantal alleenstaanden en 
eenoudergezinnen blijft de vraag naar doelgroepwoningen groot. In gebieden waar men nog te maken 
heeft met krimp in de bevolkingsaantallen, is herontwikkeling van bestaande woningvoorraad geboden 
in plaats van uitbreiding.  

 

Energie 
Energie raakt mensen, is cruciaal voor het functioneren van de maatschappij, het beïnvloedt de 
leefomgeving en is een internationale kwestie geworden. Hoe komen we aan voldoende, betaalbare 
energiebronnen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Energie moet betaalbaar, 
betrouwbaar en schoon zijn. Een volledige omschakeling naar duurzame bronnen van energie zal 
enkele decennia kosten. Daarom moet nu begonnen worden met energiebesparing, schoner gebruik 
van fossiele energiebronnen en de inzet van klimaat neutrale bronnen. Het stimuleren van 
energiebesparing en duurzame energieproductie bij de eigen leden en buurtgenoten is een manier om 
zowel gemeenschappelijke activiteiten te ontwikkelen als om de energierekening betaalbaar te 
houden. Ook om de lokale installateur werk te verschaffen en de leefomgeving aantrekkelijker te 
maken. Draagvlak bij omwonenden is van essentieel belang voor het slagen van duurzame energie-
initiatieven. Als CDA zien we toekomst in niet alleen energie consumeren en produceren maar ook in 
een combinatie daarvan (prosumeren) zowel als inwoners als bedrijven. Nog meer inzetten op zonne-
energie op daken van (verhuur)woningen, landbouwschuren, industrieterreinen en de ontwikkeling van 
zonne-akkers. Om als samenleving écht de omslag te maken naar duurzame energie zal veel meer 
ruimte gegeven moeten worden om lokaal en kleinschalig energie op te wekken. Omwonenden moet 
de gelegenheid gegeven worden om hier ook profijt uit te halen. Het CDA wil een energiebeleid dat 
zekerheid biedt voor de lange termijn en eenvoudig en houdbaar is. Zo dragen bijvoorbeeld gesloten 
kassen met warmteopslag in de bodem bij aan een duurzaam energiebeleid.  
De landbouw kan bij duurzaamheid een hoofdrol spelen door de productie van bio ethanol, van 
koolzaad voor biodiesel en van biomassa voor elektriciteit. Einddoel is de overstap naar duurzame 
energie zoals zonne-energie, windenergie en geo-energie. Deze overstap of transitie biedt ook kansen 
voor innovatie en nieuwe werkgelegenheid. In de landbouw mogen de energiegewassen de 
voedselgewassen niet gaan verdringen. 
  

Wat wil het CDA concreet aanpakken voor het vitaliseren van het platteland?  
 De ontwikkeling van het platteland die zorgt voor een (economisch en sociaal-maatschappelijk 

gezien) meer duurzame werk- en leefomgeving;  

 Ruimte geven voor plattelandsondernemers met nieuwe of verbrede activiteiten; 

 Werken aan een gebiedsgerichte aanpak die de planologische mogelijkheden benut van het 
landelijke gebied met de daarin gelegen woonkernen; inspraak van de lokale bewoners om een 
beweging van participatie (i.p.v. polarisatie) te bevorderen; 

 Werken aan een regeling voor ‘groene en blauwe diensten’ die het voor agrariërs, 
landgoedeigenaren en particulieren mogelijk maakt een vergoeding te ontvangen voor 
landschapsbeheer en landbouwactiviteiten die met recreatie en toerisme gecombineerd worden; 

 Ondersteuning van vormen van collectief totaal vervoer, waarin het vervoer van gehandicapten, 
ouderen en scholieren evenals het woon-werkverkeer en de buurtbus zijn gebundeld; 

 Het concessiebeheer via het OV-bureau monitoren en analyseren, waarbij voor nieuwe concessie- 
verlening de instandhouding van het basisnet als prioriteit wordt gesteld. Waar gewerkt wordt aan 
verbetering van aansluitingen in openbaar vervoer en de regiotaxi laagdrempeliger wordt 
gemaakt; 

 Samen met gemeenten werken aan de verbetering van het fietspadennet in Drenthe zodat de 
fietser veiliger en op een comfortabeler manier kan fietsen; 

 Gemeenten de ruimte geven om woningen in kleine kernen, dorpen en buurtschappen te bouwen 
voor lokale behoefte; 

 Meer waarderen van vrijwilligersinitiatieven en initiatieven vanuit de samenleving stimuleren; 

 Omwonenden betrekken bij de Uitvoering van het nationale energieakkoord. Participatie, 
compensatie en aandacht voor gezondheidsrisico’s zijn voor het CDA essentiële begrippen om 
lokale support te ontwikkelen voor nationale energiedoelstellingen;  

 Blijvend stimuleren van particulieren om te investeren in energiebesparing en/of het produceren 
van eigen energie d.m.v. zonne-energie. 
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4 Ruimtelijk gebied voor landbouw, natuur en toerisme 

 

Kernvragen voor het CDA m.b.t. het gebruik van het ruimtelijk gebied  
 Hoe kunnen we in het ruimtelijk beleid een goede balans vinden voor de verschillende doeleinden 

van landbouw, natuur en toerisme? 

 Hoe passen we de complexe regelgeving rondom het ruimtelijk beleid voor ondernemers en 
burgers toe zodat ondernemerschap wordt gestimuleerd en de milieubelasting door bedrijven 
wordt beperkt? 

 Hoe kunnen we gemeenten faciliteren om de provinciale ruimtelijke beleidsdoelen terug te zien in 
de gemeentelijke plannen voor de openbare ruimte? 

 

Waar staat het CDA voor m.b.t. het gebruik van het ruimtelijk gebied? 
 

Van vrijblijvend naar betrokkenheid in natuurbeheer 
Natuur en landschap bepalen in hoge mate de kwaliteiten van het landelijk gebied in Drenthe. Uit het 
oogpunt van rentmeesterschap verdienen de kenmerken en daarmee de kwaliteiten van het landelijk 
gebied bescherming. Vertrekpunt daarbij is het veiligstellen van landschappelijke, cultuurhistorische 
en ecologische waarden, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen genieten. 
 
Het CDA hecht waarde aan behoud van de leefgebieden, waarbij het doel (bevordering van de 
biodiversiteit) en niet de regelgeving leidend moet zijn. Het CDA wil daarom niet te rechtlijnig 
vasthouden aan hectare-doelstellingen, maar daadwerkelijk er op toezien dat de biodiversiteit wordt 
bevorderd: meetbaar en aantoonbaar. Bij de realisering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) geeft 
het CDA voorrang aan het inrichten van al aangekochte gronden voor natuurbeheer boven de verdere 
aankoop van meer agrarische gronden. Standaard moet worden gekeken of realisatie van 
natuurdoelen ook kan worden bereikt via aangepast agrarisch beheer van gronden. Vruchtbare grond 
moet zoveel mogelijk worden behouden, ook met oog op de toenemende vraag naar voedsel. 
Het CDA wil het Natuurnetwerk Nederland waar mogelijk realiseren door het combineren van functies 
als natuur en landbouw, water, landschap en recreatie. Het beleid spitst zich toe op de realisering van 
een bijzondere natuurkwaliteit in de Natura 2000-gebieden en in gebieden die zijn aangewezen in het 
NNN. Voor de aanleg van robuuste verbindingszones is de planning van het Rijk richtinggevend. Het 
NNN is van belang voor de versterking van natuur en landschap, recreatie, waterberging, bestrijding 
van verdroging en een aantrekkelijke woonomgeving. Bij het bepalen van de (bijgestelde) grenzen van 
het NNN en de robuuste verbindingszones wordt rekening gehouden met ecologische en 
economische overwegingen. In samenhang met het water- en milieubeleid wordt een bijbehorende 
omgevingskwaliteit nagestreefd. 
 
Door middel van de zogenaamde ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie worden ontwikkelingen 
op het gebied van wonen, werken en recreëren mogelijk gemaakt, die niet ten koste hoeven te gaan 
van het landschap maar soms ook kwaliteit aan het landschap kunnen verhogen. Biodiversiteit is 
belangrijk; dat geldt voor flora, dat geldt voor fauna. Flora en fauna moeten worden onderhouden en 
beheerd. Faunabeheer is noodzakelijk om te voorkomen dat uitbreiding van soorten leidt tot verstoring 
van de biodiversiteit, tot schade en tot gevaarlijke situaties. De wettelijke mogelijkheden voor 
ontheffingen/vrijstellingen met betrekking tot faunabeheer moeten in voorkomende gevallen worden 
benut. In Drenthe staan we garant voor de uitvoering vanuit Europese en Nationale verplichtingen.  
Drenthe zal geen eigen ‘Drentse’ regels toevoegen aan de bestaande regels. 

 

Van grenzen naar ruimte: meer ondersteuning en minder sturing 
Het CDA kiest bij het vormgeven van de aanpak van het ruimtelijk en milieubeleid voor het waar 
mogelijk leggen van de verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven. Het ruimtelijk beleid krijgt meer 
een ondersteunend en minder een sturend karakter. Kijk wat kan en mogelijk is, eerder dan wat mag. 
Het omgaan met de schaarse ruimte vraagt echter ook om een zorgvuldige aanpak. Het CDA ziet veel 
perspectief in het combineren van functies. Gestreefd wordt naar een integrale gebiedsontwikkeling, 
die rekening houdt met milieu, natuur, landschap en water en waarbij in het gebruik van het ruimtelijk 
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gebied een goede balans wordt gevonden tussen de belangen van de agrarische ondernemer, 
kwaliteit van de natuur en kansen voor recreatie. Het CDA denkt dat deze integrale aanpak ruimte 
biedt aan innovatieve oplossingen. 

 

Van nazorg naar voorzorg in de beheersing van de kwaliteit van de leefomgeving 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bestemmingsplannen op hun eigen grondgebied. De provincie 
stelt vast welke waarden zij wil beschermen, bepaalt op hoofdlijnen waar ruimte is voor 
gebruiksfuncties als landbouw, natuur, recreatie en water en stimuleert dat gemeenten onderling 
afstemmen waar gebouwd wordt. 
 
Dat betekent dat de meer stedelijke gebieden zich moeten kunnen ontwikkelen tot dynamische 
stedelijke centra met uitstraling naar het buitengebied. Tegelijkertijd dient het landelijk gebied zijn 
specifieke eigenschappen te bewaren. Hier mag geen verstening en verstedelijking plaatsvinden. 
Voorzieningen moeten op peil blijven. Wonen, leven en werken moeten in balans zijn met 
natuurbehoud en land- schapsbeheer. Zeer waardevolle natuurgebieden verdienen uit een oogpunt 
van rentmeesterschap extra bescherming. Dit moet echter niet solitair het beleid bepalen. Op elk 
gebied zoekt het CDA naar een balans tussen belangen van ecologie en economie (recreatie, 
landbouw en MKB op platteland). 

 

Van polarisatie naar participatie in milieubeheer 
Een goede leefomgeving (milieu) is een belangrijke voorwaarde om te bestaan. Daarom is dit voor 
iedereen een zorg. Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor ieder individu en de 
verbanden waarin zij opereren. Het CDA wil de milieudruk niet afwentelen op toekomstige generaties 
en economische groei mag niet ten koste gaan van het milieu. Het CDA vindt dat bij de zorg voor het 
milieu de overheid methoden moet kiezen die zoveel mogelijk een appèl doen aan de 
verantwoordelijkheid van mensen, ondernemingen en organisaties. Hoe kan de provincie een 
transformatie in haar imago bewerkstelligen van een politieagent die controleert naar een adviseur die 
kijkt hoe economische activiteiten mogelijk kunnen worden gemaakt binnen het huidige beleid en 
wetgeving? 

 

Van verbruiken naar waarderen in waterbeheer 
De hedendaagse maatschappij is sterk afhankelijk van water. Het landschap ontleent waarde aan de 
aanwezigheid van water. Bovendien is voldoende water van goede kwaliteit nodig voor natuur, 
recreatie en landbouw. Het behouden of bereiken van een goede kwaliteit en kwantiteit van het grond- 
en oppervlaktewater is daarom een belangrijke beleidsopgave. 
 
Voor het CDA is de evenwichtige afstemming tussen enerzijds economische en ruimtelijke 
ontwikkelingen en anderzijds waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie van essentieel belang. De 
aan- en afvoer van water is niet in alle gebieden optimaal afgestemd op de verschillende 
gebruiksfuncties. Zo zijn verdroging van natuurgebieden en droogteschade in landbouwgebieden nog 
steeds knelpunten. Om wateroverlast tegen te gaan moet water worden vastgehouden en geborgen. 
In het landelijk gebied vindt deze plaats in het Natuurnetwerk Nederland en in de beekdalen. 
Het CDA zet in op verbetering van de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water is van belang voor 
natuur en landbouw, maar ook voor de mens vanwege drinkwatervoorziening en recreatie. 
Afwenteling van problemen naar andere watersystemen en toekomstige generaties wordt 
tegengegaan. Deze problemen worden bij de bron aangepakt en duurzaam opgelost. 
 

Eén van de speerpunten is de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hiervoor zijn in 
samenwerking met de waterschappen doelstellingen en maatregelen uitgewerkt. Deze zijn door 
vertaald naar het provinciale beleid dat is neergelegd in de geactualiseerde Omgevingsvisie 2014. In 
de verdere implementatie van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water vormen betaalbaarheid, 
realiseerbaarheid en zo nodig fasering voor het CDA belangrijke uitgangspunten. 
 
De waterschappen functioneren goed als een functionele democratie met primaire taken op het 

gebied van het waterbeheer, zowel met betrekking tot de waterkwantiteit als de waterkwaliteit. Daarom 

moeten we ze blijven ondersteunen en de goede samenwerking op het gebied van goed waterbeleid 

en –beheer continueren. 
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Wat betekent dit concreet voor het CDA voor het omgaan met het ruimtelijk 

gebied?  
 Samen met de gemeenten werken aan een ontwikkelingsvisie en aan maatregelen om de 

gevolgen van de demografische ontwikkeling te kunnen opvangen;  

 Het provinciaal ruimtelijk beleid een ontwikkelingsgericht karakter geven, dat is afgestemd op de 
lokale ontwikkelingen en op initiatieven van de inwoners; 

 Een realistische implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW); 

 Werken aan de realisering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, eerder EHS) waarbij beheer 
en onderhoud van het landschap leidend is en waar ruimte is voor bedrijvigheid en particuliere 
landeigenaren (betrokkenheid); Inzetten op robuuste natuurgebieden; 

 Het mogelijk maken van extra investeringen waarbij verplaatsing van recreatie- en 
landbouwbedrijven mogelijk wordt gemaakt, zo ondernemers meer toekomstperspectief wordt 
geboden, realisatie van de NNN kan worden versneld en de mogelijkheden van agrarisch en 
particulier natuurbeheer worden benut; 

 Het benutten van de mogelijkheid om in voorkomende gevallen provinciale 
ontheffingen/vrijstellingen af te geven ten behoeve van verantwoord faunabeheer;  

 Het bevorderen van natuur- en milieueducatie door ondersteuning van voorbeeldprojecten en 
voorlichtingscampagnes; 

 Gebruik maken van verlening van vergunningen op maat (met ruimte voor 
ontwikkelingsmogelijkheden); 

 Op zoek gaan naar meerdere manieren om duurzame energie te bevorderen zoals 
zonnecollectoren, warmtekrachtkoppelingen, biogasvergisting en mogelijkheden voor 
energiebesparing;  

 Onderzoek naar het huidige niveau van openbare verlichting van provinciale wegen. Met de 
uitkomsten hiervan inzetten op minder verlichting waar het kan, meer verlichting waar het moet 
met gebruik van innovatieve toepassingen zoals omzetten naar led-verlichting; 

 Het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden van het distributienetwerk alternatieve 
brandstoffen ten behoeve van een doorbraak in het gebruik van deze brandstoffen. 
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5 Regionale economie: impuls voor werk 
 

Wat zijn voor het CDA de wezenlijke vragen m.b.t. economie en werk in 

Drenthe?  
 Hoe versterken wij de werkgelegenheid in Drenthe? 

 Hoe versterken we het MKB als banenmotor van Drenthe? 

 Hoe kunnen we het vestigingsklimaat verbeteren in Drenthe, zodat meer bedrijven en instellingen 
Drenthe als vestigingsplaats kiezen? 

 Hoe kunnen we het MBO- en HBO-onderwijs versterken en verbinden met duurzaam werk in 
Drenthe? 

 Hoe ondersteunen we een veilige, duurzame en concurrerende land- en tuinbouwsector in 
Drenthe? 
 
 

Waar staat het CDA voor in zake regionale economie: impuls voor werk 
De economische programma’s van het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland), de regering 
in Den Haag en de Europese Unie zijn van groot belang voor Drenthe. De provincie heeft hier volgens 
het CDA een belangrijke ondersteunende en initiërende rol. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op 
het gebied van milieu, energie en klimaat zijn gekoppeld aan economie. Deze vragen om kennis en 
innovatieve investeringen, die het best op het provinciale niveau kunnen worden gebundeld. Voor de 
provincie zullen naar de aard van de taken veelal de gemeenten en maatschappelijke organisaties in 
de provincie haar gesprekspartners zijn.  
 

Van vrijblijvend naar betrokkenheid: ondernemers betrekken bij  beleidsvorming 
De provincie zal ondernemers en besturen van grote instellingen nog meer moeten betrekken bij het 
vormgeven en toetsen van beleid dat moet leiden tot een beter ondernemersklimaat en sterkere 
regionale economie. Ondernemers, in het bijzonder het Midden en Klein Bedrijf (MKB), zijn de 
banenmotor van Drenthe. Hierbij kunnen zij ook worden ingeschakeld als toetssteen voor de kwaliteit 
van dienstverlening van het provinciale ambtenarenapparaat. 
 
Voor wat betreft het economische beleid onderkent het CDA de afnemende werkgelegenheid in de 
economische kernzones in Drenthe (Groningen-Assen, Meppel–Hoogeveen-Emmen-Coevorden) Het 
CDA wil graag in overleg met ondernemers zoeken naar oplossingen voor verdere verbetering van het 
vestigingsklimaat en wat er nodig is voor grotere bedrijven om zich te vestigen in deze zones. Ook op 
bestaande bedrijventerreinen kunnen traditionele kabelverbindingen niet meer voldoen aan de 
verwachte vraag van data (bandbreedte) in de toekomst. Snelle internetverbindingen zijn voor  
bedrijven van groot belang en daarom zal de aanleg van glasvezel ook op de bedrijventerreinen nodig 
zijn. Regionale afstemming van bedrijventerreinen, zoals nu is opgenomen in de geactualiseerde 
omgevingsvisie 2014, mag niet te hard worden toegepast. Gemeenten moeten de mogelijkheid blijven 
houden voor uitbreiding van bedrijventerreinen als daarvoor vraag is.  
Punten van aandacht vormen de doorontwikkeling van de bedrijvigheid bij vliegveld Groningen Airport 
Eelde met de verlengde landingsbaan, de revitalisering van het stadsbedrijventerrein in Assen via het 
project Florijnas, het Atalantaproject (publieke deel) in Emmen en de spoorontsluiting voor het 
goederenvervoer in Coevorden met als duidelijk doel groei van de werkgelegenheid. 
De provincie dient de initiatieven van de Regio Zwolle te steunen, met name waar de aangesloten 
Drentse gemeenten het voortouw nemen. 
 
Drenthe kent een relatief hoge jeugdwerkloosheid. Blijkbaar is een groot deel van de jongeren niet in 
staat om passend werk te vinden. Dat zegt iets over het aanbod op de arbeidsmarkt, maar het roept 
ook vragen op over het gereed zijn van de jongere voor de regionale arbeidsmarkt. Verbeteringen in 
de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt zijn al wel waarneembaar. Toch ziet het CDA in de 
komende jaren hier nog steeds een actieve rol weggelegd voor de provincie als verbinder tussen 
bedrijfsleven en onderwijsinstanties. Zo is er naast voldoende stageplaatsen ook aandacht nodig voor 
mogelijkheden voor startende jonge ondernemers, voor ondernemen op het platteland en voor de 
arbeidsparticipatie. 
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Van grenzen naar ruimte voor toerisme en recreatie 
Toerisme en recreatie zijn voor Drenthe van groot belang. Het zorgt voor veel directe en indirecte 
werkgelegenheid. Maar liefst 14.500 mensen zijn werkzaam in deze sector of hebben daar een relatie 
mee. Met een omzet van meer dan 900 miljoen euro per jaar is deze sector voor Drenthe een 
belangrijke economische pijler. Daarnaast is de toeristisch-recreatieve sector ook mede vormgever 
van het Drentse landschap. De bewoners en bezoekers van Drenthe genieten van het landschap, de 
natuur, het agrarisch gebied, de cultuurhistorie en de fraaie steden en brinkdorpen. 
 
Het CDA ziet toerisme en recreatie als een groeisector en een banenmarkt van de toekomst. Het is 
voorstander van een krachtige aanpak, waarbij nieuwe ontwikkelingen en trends voortdurend alertheid 
en een actieve houding van de provincie en de gemeenten vereisen. De sector toerisme en recreatie 
is volop in beweging. Veel voorzieningen voor recreatie en toerisme hebben een betekenis voor 
bewoners van het platteland. De leefbaarheid van het platteland wordt door het toerisme bevorderd.  
De aanwezigheid van recreatie en toerisme zorgt er voor dat supermarkten, horecagelegenheden, 
bibliotheken en zwembaden behouden kunnen worden in de dorpen en steden. Wanneer de ruimte 
om te ondernemen in de recreatief-toeristische sector door regelgeving op het gebied van natuur en 
milieu niet (meer) goed mogelijk is, is flankerend gebiedsgericht beleid nodig. Oplossingen kunnen 
gevonden worden naar het voorbeeld van het project “Natuurlijke Recreatie Drenthe” van de Recron 
en de Milieufederatie. 
Het CDA wil met de ontwikkeling van een eigen visie op recreatie en toerisme en een realistisch 
uitvoeringsplan de vitaliteit van de sector op peil houden. De Provincie wil op ruimtelijk gebied, 
evenals op het gebied van het ‘vermarkten’ van het merk Drenthe, kansen bieden aan de toeristisch-
recreatieve sector om aan de snel veranderende vraag van de huidige recreant te kunnen voldoen. 
 
 

Land- & tuinbouw 
De land- en tuinbouw vormen, naast de industrie en de recreatieve sector, een belangrijke 
economische sector. Als voedselproducent, als leverancier van grondstoffen en als beheerder van 
natuur en landschap, levert de land- en tuinbouw een grote bijdrage aan de welvaart en aan de 
leefbaarheid. Deze sector is daarom van grote betekenis voor de Drentse samenleving. Het CDA wil 
een duurzame versterking van de landbouwketen. Een goede wisselwerking tussen kennis, beleid en 
praktijk is bij uitstek een succesfactor voor verduurzaming en innovatie. Het CDA hecht grote waarde 
aan een eigentijdse landbouw met ruimte voor ondernemerschap, waarbij een boer nog echt 
bedrijfseconomisch moet kunnen boeren. Het CDA wil ruimtelijke belemmeringen verminderen, zorgen 
voor structuurverbetering via landinrichting en kavelruil, en ondersteuning geven bij investeringen in 
bedrijfsvernieuwing. 
 
De land- en tuinbouw zijn in Drenthe goed voor ca. 10% van de werkgelegenheid. De sector zal ook in 
de toekomst over voldoende ontwikkelingsruimte moeten kunnen beschikken. Het platteland mag niet 
op slot. Daarom vraagt het Drentse platteland, met daarin moderne veehouderij- en 
akkerbouwbedrijven, om een stimulerend provinciaal beleid. In de sector is veel dynamiek, jonge 
enthousiaste ondernemers zijn op zoek naar nieuwe producten die meer toegevoegde waarde 
opleveren dan de traditionele bulkproducten. De provincie heeft als taak voorwaarden te scheppen 
voor een veilige, duurzame en concurrerende landbouw. Door allerlei maatregelen op het gebied van 
de mest- en ammoniakwetgeving en de uitwerking van Europese richtlijnen zoals de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet, is provinciale aandacht voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de Drentse land- en tuinbouw van groot belang. Het CDA vindt dat 
vanuit het in 2013 met het Rijk gesloten natuurpact voldoende middelen aangewend moeten kunnen 
worden om de sector de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Dat geldt ook voor het stimuleren van 
de biologische landbouw. Met een doelmatige afstemming tussen het beleid voor de ruimtelijke 
ordening, het milieu en het water kan de provincie goede omstandigheden creëren voor een 
perspectiefrijke bedrijfstak. 
 
Het glastuinbouwgebied in Zuidoost Drenthe is van groot belang voor de werkgelegenheid. Voor de 
toekomst verdient energietransitie (het op termijn verminderen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen) overheidssteun. Aardwarmte en bio-vergisting bieden daartoe kansen. Ook kan slim 
gebruik gemaakt worden van de restwarmte die vrijkomt bij de winning van aardolie in Schoonebeek. 
Verder zijn er innovatieve ontwikkelingen gaande die de komende jaren het energieverbruik 
aanzienlijk efficiënter maken. Het CDA wil deze ontwikkelingen ondersteunen. 
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In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het glastuinbouwgebied in Zuidoost Drenthe. De 
marktontwikkelingen en de ruimtelijke impact rechtvaardigen een nieuwe kijk op het gebied. Het 
verdient aanbeveling om te bezien of verdere investeringen lonen en/of in het gebied gekoppeld 
zouden moeten worden aan die teelten en die vormen van productie die, gelet op de positie van de 
regio ten opzichte van het achterland, meer kansrijk zijn. Zo zijn gewassen niet alleen meer voor de 
voedselproductie maar ook voor de plantinhoudstoffen die nodig zijn voor de productie van 
bijvoorbeeld medicijnen. In Zuidoost Drenthe is de glastuinbouwsector actief met innovatie op dit 
gebied. 
 

Van nazorg naar voorzorg in de ondersteuning van het MKB (incl. ZZP-ers) 
Het CDA wil kansrijke nieuwe en innovatieve ontwikkelingen stimuleren, bedrijven in staat stellen tot 
aanpassing, werknemers stimuleren talenten te ontwikkelen, ouderen langer behouden voor het 
werkproces, jongeren opleiden en werkende ouders ruimte bieden. Het CDA wil de MKB-bedrijven in 
Drenthe de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen door hen faciliteiten te bieden voor 
productvernieuwing en verbreding van het aanbod. 
Werken en het hebben van werk zijn de motor van onze welvaart en de basis van bestaanszekerheid 
en persoonlijke ontwikkeling. Het hebben van een baan is belangrijk om mee te doen aan de 
samenleving.  
 

Van polarisatie naar participatie om waarde toe te voegen over grenzen heen  
De werkgelegenheid wordt deels (inter)nationaal bepaald. Op (boven)regionale schaal gaat het om 
vestigingsfactoren als bereikbaarheid, goed gekwalificeerd personeel, kwaliteit van de leefomgeving 
en (culturele) voorzieningen. Essentieel voor de versterking van de regionale economische structuur is 
het samenbrengen van innovatief vermogen, creatief ondernemerschap en kennisintensieve maak-
industrie. Drenthe heeft samen met Friesland en Groningen in de afgelopen jaren in het kader van het 
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) uitvoering gegeven aan een programma om de 
economische ontwikkeling te stimuleren. Zo zijn noordelijke activiteiten en projecten op het gebied van 
de energie- , water- en sensortechnologie ontwikkeld. In Drenthe is > 70% van de werkgelegenheid 
gerelateerd aan het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Deze bedrijven zijn de drijvende kracht en de 
motor van de Drentse economie. Laagdrempelige toegang tot kennis op ICT-gebied (gebruik maken 
van de aanwezigheid van LOFAR) en het bundelen van de krachten door samenwerking zijn nodig. 
 

Van verbruik naar waarderen: niet alles is in geld uit te drukken 
Niet alles op het gebied van economie is in geld uit drukken. Economie gaat over het verdelen van 
schaarse goederen, het gaat om de huishouding van geld en andere schaarse middelen. Tot schaarse 
goederen behoren niet alleen werk, arbeid en geld, maar ook zaken als vrije tijd en of talent. Werk is 
er niet alleen voor het verwerven van inkomen, maar dient ook om het vervullen van de talenten die 
iedereen bezit. In het werk kan men de persoon ontwikkelen, mensen ontmoeten en zich verbinden in 
sociale verbanden die daaruit voortkomen. In essentie gaat het in het werk om de waardigheid als 
mens die via werk en in het werk tot ontplooiing komt. Werk hoeft niet altijd bezoldigd te zijn, het kan 
ook onbezoldigd werk, vrijwilligers werk, mantelzorg of creatieve werk zijn. 
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Wat wil het CDA aanpakken met betrekking tot economie en werk?  
Een belangrijke rol van de provinciale overheid is te bezien of men in de vorm van subsidies of andere 

maatregelen van structurele aard het klimaat van ondernemerschap of andere vormen van 

werkverschaffing kan stimuleren.  

 Zorgen voor minder regels en meer denken in mogelijkheden;  

 Voor wat betreft de koppeling tussen opleiding en werk zal voornamelijk gedacht worden aan 
MBO-onderwijs en praktische banen in de provincie; 

 Werken aan het versterken van de aansluiting met HBO en MKB. Het versterken van de 
samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen voor de uitwisseling van kennis en 
werk/leerplaatsen; 

 Werken aan bereikbaarheid van werkgelegenheid in Duitsland, door bijvoorbeeld Duitse les in 
centrale plaatsen in de provincie;  

 Zorgen voor aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen; 

 Werken aan een goede ontsluiting van Duitsland, via het spoor en het water (Coevorden); 

 Vliegveld Groningen Airport Eelde blijven ondersteunen; 

 Het gebruik van lege bedrijfsgebouwen als ZZP-ontmoetingsplaatsen / verbindingswerkplaatsen; 

 Het initiëren van grensoverschrijdende samenwerking in internationale projecten/netwerken; 

 In samenwerking met het Rijk de provinciale inzet vergroten bij het bestrijden van 
onderwijsachterstand vooral in Zuidoost en Zuidwest Drenthe;  

 Ondersteunen van uitbreidingsmogelijkheden van bestaande recreatiebedrijven binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur; 

 Ondersteunen van een goede bereikbaarheid van recreatiegebieden en grootschalige dag 
recreatieve objecten;  

 Projecten in de landbouw ondersteunen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en op versterking, 
verbreding en vernieuwing van de landbouwproductie; 

 Via een gebiedsgerichte aanpak en met de inzet van een provinciaal instrumentarium op zoek 
gaan naar oplossingen voor perspectiefvolle bedrijven die in hun ontwikkeling worden bedreigd 
door de Ammoniakwetgeving en de Natura-2000 gebiedsaanwijzing; 

 Initiatieven m.b.t. sociaaleconomische vitalisering van het platteland stimuleren en ondersteunen; 

 De inzet van het instrument kavelruil en van landinrichting op Drentse maat bevorderen; 

 Ondersteuning bieden bij projecten op het gebied van innovatieve technieken, nieuwe ver-
marktingswijzen en teelten die, kijkend naar het achterland van de regio, kansrijker zijn; gebruik 
van restwarmte die vrijkomt bij olieboring in Schoonebeek en covergistingsprojecten in de 
glastuinbouw stimuleren. 
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6 Een slagvaardig transparant bestuur en gezonde financiën 

 

Wat zijn voor het CDA de wezenlijke vragen m.b.t. slagvaardig & transparant 

bestuur? 
 Hoe kunnen we de zichtbaarheid, slagvaardigheid en bekendheid van het Provinciaal bestuur 

vergroten en afstand tussen bestuur en de burger verkleinen? 

 Hoe krijgen we meer daadkracht en invloed voor het Drentse belang in de bestuurlijke 
samenwerking in Noord-Nederland (SNN)? Hoe bereiken we een meer effectieve bestuurlijke 
samenwerking ten bate van gezamenlijk optreden in de richting van het Rijk en de EU bij 
gemeenschappelijke belangen en in zake financiën, ICT en personeelsbeheer? 

 Hoe krijgen we meer betrokkenheid van de burger bij het maken van hun eigen leefomgeving en 
inzicht in wat de burger daarvoor nodig heeft van de provincie?  

 Wat doen we met de opkomende schaalvergroting vanuit Den Haag. Hoe geven we de 
samenwerking met de buurprovincies goed vorm? 

 Het grootste deel van de provinciale bestedingen zitten vast in akkoorden en wettelijke regelingen.  
Kernvraag is hierbij hoe je als Provinciale Staten de beperkte overblijvende middelen die nog 
‘stuurbaar’ zijn (minder dan 10 % van het totale budget) het meest doeltreffend kunt inzetten om 
de doelen van maatschappelijk belang te realiseren? 

 Hoe kunnen we niet-doelmatige bestedingen binnen het budget onderscheiden, stoppen en ervan 
leren en inzetten voor betere doelen? 

 Waar kunnen we onze Europese invloed het beste inzetten om bijvoorbeeld landsgrens 
overschrijdende samenwerking tussen de overheden, bedrijven en instellingen te bevorderen? 

 

Waar staat het CDA voor en wat willen we bereiken? 
Het CDA streeft naar een daadkrachtig, herkenbaar en klantgericht openbaar bestuur dat samen met 
maatschappelijke partners werkt aan het benutten van nieuwe mogelijkheden en kansen en het 
oplossen van gezamenlijk ervaren vraagstukken in de samenleving. 
 
In Noord-Nederland is nog altijd sprake van een hogere werkloosheid, een lagere participatiegraad en 
een lager gemiddeld opleidingsniveau dan elders in het land. Er zijn weinig economische trekkers en 
de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het platteland staan onder druk als gevolg van 
vergrijzing en wegtrekkende jongeren. Oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken doen 
zich meer en meer voor op regionaal niveau. Dit vraagt van de provincie sturing in de strategische en 
procesmatige aanpak van regionale vraagstukken. Dat betekent dat met gemeenten afspraken tot 
stand komen over samenwerkingsvormen en over de daarbij passende 
verantwoordelijkheidsverdeling. 

 

Van vrijblijvend naar betrokkenheid in de communicatie met de burger 
In de communicatie naar de media en de burgers laat de provincie zien wat ze doet. De inwoners van 
Drenthe worden in staat gesteld om inhoudelijk bij te dragen aan belangrijke projecten. Er wordt hen 
naar oplossingen voor bepaalde knelpunten gevraagd. Burgerparticipatie wordt zo een gangbaar 
onderdeel van het beleid. Wij willen als provincie met de burger in gesprek om te verifiëren of de 
communicatie adequaat is en de provinciale ondersteuning inspireert tot handelen. 
 

Van grenzen naar ruimte: Grensoverschrijdende samenwerking:  
Samenwerking over de landsgrenzen heen kan worden uitgebreid: landsgrenzen zijn geen obstakels 
meer om te wonen en te werken. Het CDA wil Europa dichter bij Drenthe brengen en de inwoners 
beter op de hoogte stellen van Europese ontwikkelingen en mogelijkheden. Elkaar 
grensoverschrijdend leren kennen en samenwerken is een belangrijke pijler voor het op gang brengen 
van vernieuwing op verschillende terreinen. Het gaat hierbij vooral om het intensiveren van de 
samenwerking met Noordwest-Duitsland. Het doel is om de gezamenlijke economische kansen van 
deze grensoverschrijdende regio in Europa te versterken. De Nieuwe Hanze Interregio, de Ems 
Dollard Regio (EDR) en de Euregio (Coevorden) bieden als Europees samenwerkingsgebieden en 
door hun centrale ligging de mogelijkheid om samenwerkingsprojecten met partners uit de EU-landen 
te ontwikkelen.  
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Voorzorg is beter dan nazorg in financieel beleid  
Het CDA staat voor een solide en degelijk provinciaal financieel beleid. De rekening wordt niet 
doorgeschoven naar de volgende generatie. Het CDA vindt lastenverhoging voor de burger niet 
wenselijk. Een gezond financieel beleid van de overheid is een voorwaarde voor een goed 
functionerende, toekomstgerichte en solidaire samenleving. Overheidsfinanciën die uit het lood staan, 
zetten de solidariteit onder druk. 
Het CDA wil zich inzetten om lastenverhoging voor de burgers zoveel als mogelijk te ontzien. Indien 
het voorzieningenniveau ernstig dreigt te worden aangetast, zullen binnen de provincie prioriteiten 
worden gesteld. Om de bekostiging van essentiële voorzieningen op peil te houden zal de financiële 
ondersteuning van andere activiteiten worden afgebouwd of verminderd. 
 
Voorkomen is beter. Het is van belang dat voortdurend en systematisch gekeken wordt of de gestelde 
doelen via de meest effectieve weg worden bereikt. Een heldere begroting, waarbij het verband 
tussen product en kosten inzichtelijk wordt gemaakt, is voorwaarde voor het maken van goede 
afwegingen. Om slagvaardig te kunnen opereren moet de provincie voldoende eigen middelen 
hebben waarover men zelfstandig kan beslissen. 
 

Van polarisatie naar participatie: creëren van nieuwe mogelijkheden 
De samenwerking met andere provincies moet sterk blijven want de noordelijke provincies hebben 
elkaar hard nodig. Zo zijn infrastructuur en regionale economie beleidsvelden die de provinciegrens 
overschrijden waarbij samenwerking met andere provincies nodig is.  
De bestuurlijke samenwerking in Noord-Nederland (SNN) is van bijzondere betekenis voor Drenthe. 
Het heeft geleid tot een sterkere regionaal-economische structuur. Nieuwe mogelijkheden en 
verworvenheden op het gebied van onder andere infrastructuur en communicatie leiden tot nieuwe 
uitdagingen. De verworven kennis op het gebied van water, energie, agribusiness en 
sensortechnologie is belangrijk voor een duurzame ontwikkeling van de noordelijke samenleving. 
 
Grote maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een krachtige belangenvertegenwoordiging bij de 
rijksoverheid en de Europese Unie. Het Noorden vraagt in het nationale beleid om een eigen regionale 
benadering en daarbinnen om een Drentse invulling. Het Europese beleid is van grote betekenis en 
werkt op regionaal niveau door op wetgevend en financieel/economisch terrein. Daarom is regionale 
belangenbehartiging onmisbaar. Voor wat betreft samenwerking van uitvoerende taken in de drie 
noordelijke provincies en Overijssel moet gekeken worden of dit tot een doelmatiger uitvoering van 
haar taken ten opzichte van de burger kan. Hierdoor kan de Provincie zich focussen op die zaken die 
erg specifiek voor Drenthe zijn dan wel Drenthe op de kaart zetten in Nederland of Europa. Optimale 
samenwerking hoeft dus niet zondermeer samenvoeging van provincies te betekenen. 
 
Het CDA streeft naar een kleine en slagvaardige overheid die de samenleving ondersteunt en die zich 
beperkt tot taken van provinciaal belang. Het takenpakket wordt in het licht van de Provincie Nieuwe 
Stijl doorgelicht en het aantal arbeidsplaatsen wordt in de komende Statenperiode aangepast aan het 
veranderde takenpakket. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de provincie, de 
gemeenten, de waterschappen en de maatschappelijke organisaties wordt herijkt. Minder regelgeving 
en minder subsidies leveren een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. 

 

Op weg naar waarderend leiderschap  
Daar waar maatregelen over de gemeentegrenzen heen gaan, zal de provincie een coördinerende en 
indien nodig een richtinggevende leidende rol vervullen. De provincie zal dit doen in goed overleg met 
de gemeenten. Dat betekent dat de provincie zich concentreert op haar kerntaken: ruimtelijk-
economische ontwikkeling, infrastructuur, openbaar vervoer, water, milieu en energie. Ook heeft de 
provincie een taak op die terreinen die voor iedere gemeente te kleinschalig zijn om daarin zelf te 
kunnen voorzien. Een slagvaardig provinciebestuur werkend vanuit een gezonde financiële basis is 
hiervoor noodzakelijk. Dat men hierbij over partijpolitieke belangenverstrengeling moet heen stappen 
moge ook duidelijk zijn. Transparantie in bestuur geeft hierbij basis voor vertrouwen. 
 
Concentratie op de kerntaken betekent ook dat de provincie zich duurzaam verbindt aan die taken. 
Impuls- en startsubsidies voor initiatieven, die de financiële verantwoordelijkheid na de subsidie 
periode later bij anderen leggen, behoren daarom tot het verleden. De financiële middelen van de 
provincie zullen naar verwachting in de komende jaren onder druk staan.  
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Wat wil het CDA aanpakken in zake slagvaardig bestuur en gezonde 

financiën? 
 Een dagelijks bestuur dat voldoende is toegerust om slagvaardig te opereren. 

 Werken aan een provincie die de inwoners van Drenthe actief betrekt bij nieuwe 
beleidsontwikkelingen; 

 Afspraken maken met gemeenten gericht op efficiency en een heldere verdeling van 
verantwoordelijkheid; 

 Zorgdragen dat subsidieregelingen helder, duidelijk en overzichtelijk zijn en dat deze actief bij een 
breed publiek bekend worden gemaakt; 

 Aandringen op een efficiëntere provinciale bedrijfsvoering, mogelijkerwijs via samenwerking met 
andere provincies op het gebied van financiën, ICT en personeelsbeheer; 

 De provinciale taken doorlichten en voortdurend bezien of deze nog steeds van provinciaal belang 
zijn en een meerwaarde opleveren voor de samenleving; 

 Indien noodzakelijk financiële ondersteuning van oude plannen en/of projecten beëindigen ten 
gunste van nieuwe eigentijdse initiatieven; 

 Een adequaat budget beschikbaar stellen voor de provinciale cofinanciering van projecten die met 
Rijks- en EU-subsidies kunnen worden gerealiseerd; 

 Werken aan de vereenvoudiging van de administratieve organisatie op het gebied van de 
vergunning - en subsidieverlening. Minder regelgeving en een vermindering van de 
administratieve lasten; 

 Werken aan een solide en degelijk financieel beleid met een sluitende meerjarenbegroting; 

 Het ontwikkelen van weerstandsvermogen van een verantwoord niveau om tegenvallende 
inkomsten en uitgaven en grote onvoorziene kosten en mogelijke risico’s te kunnen opvangen; 

 Een behoorlijk budget beschikbaar hebben om nieuwe initiatieven en projecten, die van 
provinciaal belang zijn, financieel te kunnen ondersteunen; 

 Reductie van het aantal arbeidsplaatsen bij de ambtelijke organisatie, afgestemd op de taken en 
verantwoordelijkheden die passen bij de Provincie Nieuwe Stijl; 

 CDA-Drenthe staat voor maximaal een verhoging van de provinciale opcenten 
Motorrijtuigenbelasting gelijk aan het prijsindexcijfer. 
 


