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Inleiding | Het kan wél. 
Alliantie staat voor een dienstbare overheid, een overheid die er is om haar burgers te helpen. Wij 
zijn een politieke partij die is opgericht, omdat we ons grote zorgen maken over de staat én koers van 
ons land. Alliantie is er voor iedereen, ook voor al die mensen die het vertrouwen in de politiek 
hebben verloren. 

De huidige politiek krijgt het niet meer opgelost. 

Voor veel mensen zijn eerste levensbehoeften als boodschappen, energie, zorg, maar ook huizen, 
steeds moeilijker te betalen. De bestaanszekerheid van veel Nederlanders staat onder druk. Dat moet 
in een welvarend land als Nederland niet mogelijk zijn!  

De overheid lijkt nauwelijks meer in staat om deze problemen het hoofd te bieden, van de 
asielproblematiek, energieprijzen tot het woningtekort. De crises in ons land stapelen zich op en onze 
leiders uit het oude midden lijken de grip op de situatie te hebben verloren. In plaats van een 
duidelijke visie te ontwikkelen en het hoofd te bieden aan alle problemen, kijken zij hulpeloos om 
zich heen. Ze gaan af op wat er door rechters, de Europese Unie of technische modellen wordt 
aangereikt. Ondertussen wordt nauwelijks nog geluisterd naar de zorgen in de samenleving en lijkt 
men vergeten dat Nederland groter is dan Den Haag. 

Politiek begint bij mensen zelf 

Wij willen graag weer grip krijgen op de politieke koers 
van Nederland. Democratie staat of valt met actieve en 
krachtige burgers. Politiek begint bij de mensen zelf: 
daarom hebben we ons verenigd.  Vanuit het politieke 
midden willen wij opkomen voor iedereen, de publieke 
zaak dienen en de problemen aanpakken. Samen 
willen we Nederland elke dag een beetje mooier 
maken.   

Daarvoor willen we toewerken naar beter bestuur en 
beter beleid. Veel van de crises van de afgelopen jaren 
zijn veroorzaakt doordat bestuurders onvoldoende doordacht en vaak ook te laat reageerden én te 
weinig luisterden naar de mensen met echte vakkennis. Wij geloven dat rigoureuze beleidskeuzes 
zoals de stikstofplannen en de pensioenhervorming veel te snel en ondoordacht worden genomen. 
Bovendien is er onvoldoende gekeken of er wel draagvlak is onder burgers voor dit soort grote 
veranderingen. 

Elke stem telt 

Ook de Provincie Drenthe moet haar eigen bevoegdheden weer gaan gebruiken op een manier die 
werkt voor haar inwoners. De Provincie Drenthe moet opkomen voor de belangen van haar burgers 
en de identiteit van ons mooie Drenthe! Ook als dit conflicten oplevert met de Rijksoverheid.   

Niet onbelangrijk: een stem in de Provinciale Staten heeft ook invloed op de uiteindelijke 
samenstelling van de Eerste Kamer. Een provinciale stem voor Alliantie is tegelijk ook een landelijke 
stem tégen de hervorming van de Pensioenwet en tégen de huidige stikstofplannen.  
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Kom in beweging voor Drenthe! 

Dit is naast een verkiezingsprogramma, ook een oproep om samen een beweging van burgers te 
vormen die weer grip willen op de toekomst van ons land en willen laten laten zien dat goed beleid 
en een dienstbare overheid wél kunnen. Sluit je bij ons aan! 

Wij hebben te vaak gehoord dat “iets niet kan”. Het kan wél!  

Stem daarom 15 maart Alliantie. 

 

 

1. Een nieuw sociaal contract | dienstbare overheid en sterke 
democratie 

De belangrijkste taak van de provincie is om de belangen van Drenthe en haar inwoners te 
vertegenwoordigen: een dienstbare overheid die haar inwoners op de eerste plek zet. Niet alleen 
binnen de provincie, maar zeker ook in de contacten met de rijksoverheid.  Daarvoor is een goed 
provinciebestuur nodig dat een dienstbare overheid vanzelfsprekend vindt. 

Een dienstbare provincie zorgt er voor dat het 
duidelijk is waar de provincie over gaat en welke 
regels gelden. Ze ondersteunt inwoners en 
bedrijven die iets willen regelen en maken het 
niet onnodig ingewikkeld. Een dienstbare 
provincie neemt haar verantwoordelijkheid en 
verschuilt zich niet achter een minister, 
Europese regels of een ander overleg als daar 
geen wettelijke basis voor is. De provincie moet 
alleen meegaan in aanwijzingen of plannen van 
bijvoorbeeld een minister als de provincie zelf, 
in alle vrijheid, heeft besloten dat deze plannen verstandig zijn. In alle vrijheid betekent dat het 
provinciebestuur voor haar plannen verantwoording aflegt aan de Provinciale Staten. De leden van 
de Provinciale Staten zijn democratisch gekozen door de inwoners van Drenthe en 
vertegenwoordigen daarmee dus de inwoners van Drenthe.  

Om dit alles mogelijk te maken heb je dus goed bestuur nodig: alles begint en eindigt bij een goed 
bestuur van de provincie. Dan leiden moeilijkheden en uitdagingen niet direct tot de zoveelste crisis. 
Een goed provinciebestuur stelt zich niet alleen dienstbaar op: ze zet zich ook in voor het herstellen 
van de betrouwbaarheid, bewaakt de democratie en weet zich ondersteund door een sterke 
ambtelijke organisatie. 

 

1.1 BETROUWBARE OVERHEID 

Voor een betrouwbare overheid is een aantal zaken belangrijk: eerlijke communicatie over beleid en 
de doelstellingen daarvan; transparantie rondom het doen en laten van de mensen die macht en 
bevoegdheden hebben én dezelfde regels voor iedereen. 
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Alleen dan is er een kans om het vertrouwen van de samenleving in de overheid weer te herstellen. 
Dit is noodzakelijk voor onze democratie: die werkt alleen als er voldoende mensen het vertrouwen 
hebben dat hun stem er toe doet en dus ook gaan stemmen bij verkiezingen. 

Bij een betrouwbare overheid en goed bestuur hoort ook controle, zodat fouten snel ontdekt en 
verbeterd kunnen worden. Die controle moet gebeuren vanuit het uitgangspunt dat iedere 
bestuurder met de goede bedoelingen zijn werk doet. Overal worden fouten gemaakt, dus ook door 
bestuurders. Met fouten mag mild worden omgegaan, zolang ze op tijd ontdekt worden en niet 
worden verborgen. We zouden strenger moeten zijn voor bestuurders die hun fouten proberen te 
verbergen: zij dragen actief bij aan het beeld van een onbetrouwbare overheid en zijn een bedreiging 
voor de democratie. 

Voor een functionerende samenleving is vertrouwen in de overheid van groot belang. Dit vertrouwen 
neemt steeds verder af en een aanzienlijk deel van de bevolking ziet de overheid als onbetrouwbare 
tegenpartij. Daarom is het belangrijk om in te zetten op het versterken van onze democratie en 
overheid.  

 

 

 

Onze keuzes: 
 Provincies en gemeenten zijn zelfstandige bestuurslagen met eigen bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Hun zelfstandigheid moeten worden versterkt, vooral die van de 
Provinciale Staten en de gemeenteraden. 

 We moeten kritischer kijken naar bestuursverbanden in onze provincie waarin alleen 
bestuurders zitting nemen en volksvertegenwoordigers niet kunnen meepraten. Het is 
belangrijk dat we democratische controle veiligstellen en kritisch kijken naar eventuele 
uitbreidingen van zulke bestuursverbanden.  

 Het komt regelmatig voor dat overheden tegelijk aandeelhouder, vergunningverlener en/of 
toezichthouder van een bedrijf zijn. Deze dubbele functies kunnen leiden tot verkeerde 
belangenafwegingen. Transparant toezicht moet daarom versterkt worden. 

 Voor de werkgelegenheid is het belangrijk dat de provincie probeert om rijksdiensten en 
onderdelen van internationale overheden en organisaties (EU, VN) naar Drenthe te halen.  

 De gelijkwaardigheid van ieder mens als persoon moet gegarandeerd zijn. Discriminatie 
doet afbreuk aan deze gelijkwaardigheid en moet daarom worden tegengegaan. Dat geldt 
ook voor positieve discriminatie van deelgroepen in de samenleving.  

 Bij de opvang van asielzoekers moet de lokale 
democratie worden gerespecteerd. De provincie 
kan wel het gesprek faciliteren om meer 
kleinschalige opvang te realiseren. Hiervoor moet 
dan wel voldoende draagvlak in de omgeving 
bestaan. 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 
bestuur is van groot belang. In het bijzonder voor 
mensen met een beperking of laaggeletterden. De provincie moet hierin het goede 
voorbeeld geven en waar nodig andere overheidsinstanties op durven aanspreken.  
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1.2 KRACHTIGE VOLKSVERTEGENWOORDIGING EN DEMOCRATISCHE CULTUUR 

Iedereen moet invloed kunnen uitoefenen op de koers van ons land en dus ook op de koers van onze 
provincie. Sterker nog: voor maatschappelijke vrede is democratie een belangrijke voorwaarde.  
Wanneer ieders stem gehoord mag worden, is er meer bereidheid om samen tot oplossingen te 
komen en wordt polarisatie verminderd. 

De uitslag van de verkiezingen moet wat uitmaken: een andere uitslag moet kunnen leiden tot ander 
beleid. Niet alleen op details, maar ook op grote lijnen. En ander beleid is hard nodig, of het nu gaat 
om de stikstofcrisis, pensioenhervorming of immigratiebeleid. 

In de praktijk zien we steeds vaker iets anders: 
politieke discussies en besluitvorming worden 
buiten de volksvertegenwoordiging gehouden en 
overgelaten aan overlegtafels, inspraakrondes, 
deskundigen of aan dure adviesbureaus. Daarbij 
wordt de manier en de vorm van inspraak bepaald 
door de overheid zelf: van wie aan de overlegtafel 
zit tot wat gebeurt met de inspraak. De overheid 
heeft zelf het laatste woord, de samenleving heeft 
alleen macht en invloed als de overheid dit nodig 
vindt. Dat zorgt voor een onevenredig grote macht van NGO’s, lobbyisten en industrie. Om het 
vertrouwen te herwinnen, de maatschappelijke samenhang te behouden en het vertrouwen in de 
overheid te herstellen is het weer nodig dat we een ‘samen uit, samen thuis’ samenleving worden. 
Waar we weer samen de koers van het land bepalen en de stem van iedereen telt. Daarom zijn we 
voorstander van het beter betrekken van burgers bij de besluitvorming via de Provinciale Staten. 

 

 

Onze keuzes: 
 Bij grote maatschappelijke thema’s is meer betrokkenheid van inwoners belangrijk. Dat kan 

bijvoorbeeld via een raadgevend referendum of een burgerforum. Belangrijk is om ervoor 
te zorgen dat besluitvorming niet onnodig lang duurt. 

 Een burgerberaad kan een goed instrument zijn om vastgelopen discussies over grote 
vraagstukken vlot te trekken. Het geeft advies aan het provinciebestuur en de gekozen 
volksvertegenwoordiging, die uiteindelijk de besluiten nemen. Via loting kan een goede 
afspiegeling van de samenleving worden bereikt, waar iedereen zich in kan herkennen. Op 
deze manier kan een burgerberaad de democratie versterken.  

 De provincie moet fusies van gemeenten tegengaan. Als gemeenten te groot worden neemt 
betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek sterk af en wordt de kloof tussen 
overheid en burger vergroot. De democratie en het idee van een dienstbare overheid komt 
hierdoor onder druk te staan. 

 Er moet een eind komen aan het uitbesteden van beleidsvorming aan overlegtafels waar 
alleen lobbyisten en experts plaatsnemen, maar de burger niet direct iets te zeggen heeft. 
Dit geldt ook voor fondsen - zoals het Routefonds Groningen Eelde Airport - waar uitgaven 
buiten het zicht en de macht van de volksvertegenwoordiging worden gedaan. 
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1.3 STERKE AMBTELIJKE ORGANISATIE 

Voor het besturen van onze provincie is niet alleen een goed provinciebestuur nodig: ook de 
ambtenaren die het beleid voorbereiden en uitvoeren - de ambtelijke organisatie - zijn belangrijk. Zij 
zijn dienstbaar naar de burgers toe en dus gebaat bij goede politieke afwegingen. 

Veel overheden hebben steeds minder kennis in huis over hun eigen vakgebieden en moeten 
daarvoor dure, externe krachten inhuren. Hierdoor verliest de eigen ambtelijke organisatie kennis en 
bouwt men geen ervaring op op de verschillende dossiers. Dit ondermijnt de kwaliteit en het 
vermogen om problemen op te lossen en daarmee ook de mogelijkheid om het provinciebestuur te 
adviseren over alternatieve mogelijkheden.  

 

 

2. Realistisch rentmeesterschap in landbouw en natuur 
Behoud van onze natuur is erg belangrijk – daar is bijna iedereen het over eens. Maar in plaats van 
aan natuurbescherming te doen, heeft Nederland zich vastgedraaid in een bureaucratisch 
stikstofsysteem. Veel projecten staan stil en het land zit op slot. Realistisch rentmeesterschap is 
nodig. Dit gaat in de kern over het in balans beheren en laten floreren van zowel onze landbouw, 
onze plattelandsgemeenschappen, als het beschermen van onze natuur. Waarbij dan wordt 
uitgegaan van de daadwerkelijke situatie op de grond.  

Behoud van onze natuur is erg belangrijk – daar is bijna iedereen het over eens. Maar in plaats van 
aan natuurbescherming te doen, heeft Nederland zich vastgedraaid in een bureaucratisch en abstract 
stikstofsysteem, dat ten koste gaat van de landbouw en vele andere projecten. Veel ontwikkelingen 
staan hierdoor  stil en het land zit op slot.  

Goed natuurbeheer is vakwerk: de meest effectieve maatregelen zijn voor elk gebied anders. Ervaren 
en betrokken vakmensen zien het beste welke maatregel het meest helpt. Door de veranderlijkheid 
van de natuur, kunnen we hier geen rigoureus, technisch model op vaststellen. Toch wordt dat op dit 
moment wel gedaan. In plaats van een afweging te maken tussen de verschillende belangen (denk 
aan maatschappelijke impact, voedselzekerheid, volksgezondheid en natuurbehoud) wordt alles op 
dit moment bepaald door een rekenmodel dat maar rekening houdt met één factor: stikstof. Hier 
offeren we al het andere aan op.  

Onze keuzes: 
 De externe inhuur van bureaus met 80% verminderen en zich meer richten op de vorming 

en ontwikkeling van het eigen ambtenarenkorps. 
 De provincie moet een goede en aantrekkelijke werkgever zijn voor de beleidsmedewerkers 

en volop ondersteuning en ontwikkelkansen bieden. 
 De  organisatie moet niet worden overvraagd.  Er moet kritischer gekeken worden naar  

allerlei onderzoeken en beleidsnotities waar relatief weinig mee gebeurt.  
 Ondersteunend personeel (zoals catering, beveiliging en schoonmaak) moeten weer 

onderdeel worden van het team. Iedereen binnen de provinciale organisatie draagt bij en 
helpt mee aan een beter Drenthe. 
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Dat geldt voor de woningbouw, verbeteringen aan de infrastructuur, bedrijven en industrie die niet 
meer kunnen innoveren en de vele boerenbedrijven in onze provincie. Met de huidige plannen 
verdwijnen vooral kleine, natuurinclusieve veehouderijen, die vervangen worden door grootschalige 
akkerbouw. Dat zorgt voor een beetje minder stikstof, maar ook voor minder biodiversiteit, een 
slechtere waterhuishouding en meer fijnstof. 

De minister - en in navolging daarvan ook de provincie 
Drenthe - doet alsof deze focus op stikstof 
onontkoombaar is, alsof dit moet van Europa. Maar als 
we over de grens in Duitsland kijken, zien we dat dit 
absoluut niet het geval is. Ook binnen de huidige 
regelgeving kan de provincie Drenthe kiezen voor een 
andere en betere aanpak. De Europese Habitatrichtlijn 
en de Nederlandse Wet Natuurbescherming bieden 
voldoende ruimte om minder te toetsen op stikstof en 
in plaats daarvan te kijken naar instandhouding van de natuur en daar de vergunningverlening op te 
baseren. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring van (agrarische) 
natuurbeheerders. Ook zal zo’n ander beleid het mogelijk maken om de PAS-melders te legaliseren 
en in de meeste gevallen weer op gang te brengen.  

De stikstofuitstoot kan tegelijkertijd – in lijn met de geldende Europese regels - met algemene, voor 
iedereen geldende maatregelen worden gereduceerd. Simpele, algemene regels zijn hierbij 
effectiever dan ingewikkelde mechanismen die wel maatwerk lijken, maar het niet zijn. Zoals de 
huidige handel in stikstofrechten, waarbij boerderijen worden uitgekocht om Schiphol een 
vergunning te verlenen. Landbouw en natuur moeten in harmonie met elkaar komen door meer 
agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken. Bij knelpunten moet een goede democratische 
belangenafweging worden gemaakt.  

 

2.1 STIKSTOF: EEN FUNDAMENTELE HERZIENING 

Om weer ruimte te creëren voor vakmanschap en praktijkervaring zullen we afscheid moeten nemen 
van de technische stikstofmodellen en in het bijzonder de kritische depositiewaarde (KDW). 
Daarnaast is ook onafhankelijk toezicht op natuurbeheer nodig.  

Het is en blijft wenselijk dat alle sectoren 
gezamenlijk de stikstofuitstoot reduceren 
(NEC-richtlijn: EU-richtlijn tegen 
luchtvervuiling). Daarmee daalt de depositie op 
stikstofgevoelige natuur uiteindelijk sneller dan 
bij het uitkopen van individuele bedrijven. Een 
drempelwaarde die rekening houdt met de 
onzekerheden in het rekenmodel Aerius is 
wetenschappelijk veel beter te verantwoorden 
dan de huidige praktijk. Nu worden niet-
significante (dus niets betekenende) 
modeluitkomsten gebruikt als basis voor overheidsbeslissingen, met persoonlijke drama’s tot gevolg. 
Op deze manier kunnen PAS-melders (boeren die zich aan de wet hebben gehouden, maar nu ineens 
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geen geldige vergunning meer hebben voor hun bedrijf) en bouwprojecten gelegaliseerd worden op 
een voor de rechter houdbare manier.  De regelgeving, het beleid en de subsidies moeten zo worden 
ingericht dat het de positie van kleinschalige familiebedrijven versterkt en niet - zoals nu het geval is 
- dat vooral de allergrootste bedrijven kunnen overleven.  

 

 

2.2 WOLF: ACTIEVER BEHEER VANUIT DE PROVINCIE  

De wolf doet de gemoederen op het platteland hoog oplopen. 
Zwervende wolven zijn verantwoordelijk voor veel dode dieren 
onder schaapskuddes, veulens en kalveren. Weidegang van 
landbouwhuisdieren en graasdieren staat hierdoor onder druk. 
Natuurbescherming mag nooit boven veiligheid van inwoners 
gaan en er is ook een grens tot hoever we dierenleed 
veroorzaakt door wolven willen toestaan. Ons vee en onze 
huisdieren verdienen bescherming. Doelgericht beheer van 
wolven in de provincie is noodzakelijk. 

 

Onze keuzes: 
 De provincie moet zich verzetten tegen de huidige nationale stikstofwet- en regelgeving en 

tegen de onhoudbare uitgangspunten hiervan.  
 De provincie moet prioriteit geven aan het invoeren van een drempelwaarde van 1 mol 

stikstofneerslag per hectare per jaar zodat PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden en 
bouwprojecten kunnen worden vlotgetrokken. 

 Dwang en gedwongen uitkoop zijn in een provincie als Drenthe ondenkbaar. Het draagt op 
geen enkele wijze bij aan een leefbaar platteland met een gezonde boerenstand. Bovendien 
is het juridisch niet haalbaar. De provincie kan zich beter inspannen voor een ander 
landbouw- en natuurbeleid, waarbij vakkennis van (agrarisch) natuurbeheer bepalend is. 

 De landbouw moet samen met andere sectoren die veel stikstof uitstoten meewerken aan 
het verminderen van de stikstofuitstoot. Dit kan bijvoorbeeld door innovatie, aangepaste 
bedrijfsvoering, extensivering of vrijwillige uitkoop. Daardoor  wordt het effect van stikstof 
op de natuur beperkt zonder de sociaal-economische kaalslag die door het huidige 
stikstofbeleid dreigt.  

 De provincie moet zich gaan inzetten voor onafhankelijk toezicht op natuurbeheer door een 
Nationale Ecologische Autoriteit. 

 Om stikstofuitstoot te reduceren moet de provincie pleiten voor nationale programma’s op 
basis van de NEC-richtlijn waarbij de twee verschillende soorten stikstof (NOx uit 
verbrandingsprocessen van auto’s en industrie én ammoniak uit de landbouw van o.a. mest 
en kunstmest) ook als twee verschillende zaken worden behandeld. 

 De provincie moet ervoor waken dat het stikstofbeleid niet leidt tot uitstel van het veiliger 
maken van gevaarlijke wegen, de bouw van nieuwe woningen en het afschaffen van 
waardevolle tradities zoals de paasvuren. 
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2.3 VERSTANDIG NATUURBEHEER 

Natuurbeheer is vakwerk en daarvoor is kennis en ervaring nodig. De politiek dient op hoofdlijnen 
afwegingen te maken tussen allerlei vormen van gebruik (natuur, recreatie, landbouw) en voldoende 
middelen vrij te maken voor goed beheer.  

 

 

2.4 VERDUURZAMING VAN DE LANDBOUW 

Verduurzaming van de landbouw, samen met andere sectoren, is nodig voor schonere lucht en water; 
voor de volksgezondheid en voor het klimaat. De wil is er bij veel boeren. Nu moet de provincie 
obstakels wegnemen en ruimte geven aan goede initiatieven. 

Onze keuzes: 
 De provincie moet de ruimte voor aanpak van de wolvenproblematiek maximaal benutten 

en ervoor zorgen dat het Rijk en de provincie op Europees niveau het pleidooi voor 
flexibelere beschermingsregels gaan ondersteunen. 

 De provincie moet een veel actievere rol gaan spelen om schade door aanvallen van wolven 
op landbouwhuisdieren te voorkomen en moet daarbij waar nodig kiezen voor ecologisch 
onderbouwd en juridisch geborgd afschot van problematische wolven. 

Onze keuzes: 
 Natuurgebieden en ook Nationale Landschappen en Parken moeten in een goede staat 

worden onderhouden. Ze  zijn bedoeld voor behoud van natuurlijke soortenrijkdom, 
historische cultuurlandschappen, recreatie en educatie.  

 Grote windmolens en grootschalige zonneparken passen niet in het Drentse landschap. 
 In Drenthe moeten we zuinig zijn op onze kostbare landbouwgronden. Landbouw en natuur 

moet meer in harmonie met elkaar komen door meer agrarisch natuurbeheer mogelijk te 
maken. De provincie moet meer werk maken van agrarisch natuur- en waterbeheer als 
aanvullend verdienmodel voor boeren en tuinders die ons cultuurlandschap onderhouden 
en vormgeven. Bij knelpunten zal een goede belangenafweging moeten worden gemaakt. 

 De jacht is een belangrijk onderdeel van een goed fauna- en natuurbeheer en dient daartoe 
beperkt te blijven. De provincie moet actief wilde zwijnen in Drenthe blijven tegenhouden. 
Dit is nodig voor de verkeersveiligheid, het voorkomen van Afrikaanse varkenspest en het 
voorkomen van wildschade aan onder andere bossen, natuurgebieden en 
landbouwgewassen.  

 Natuurgebieden zijn bedoeld voor het behouden van de natuurlijke soortenrijkdom, maar 
ook voor recreatie. Daarom moet er ook ruimte zijn voor wandel-, ruiter- en 
mountainbikepaden, zolang er ook maar voldoende delen van de gebieden onverstoord 
blijven.  
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3. Leefbaarheid, naoberschap & publieke voorzieningen voor 
iedereen 

Openbaar vervoer, scholen, bibliotheken, zwembaden, muziekscholen, buurthuizen, brievenbussen 
en pinautomaten zijn publieke voorzieningen die steden en dorpen leefbaar houden. Ook medische 
zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. De provincie moet daarom zorgen dat deze voorzieningen 
goed toegankelijk zijn, in de kleine kernen aanwezig zijn en dat ze goed toegankelijk zijn voor mensen 
in de meer afgelegen gebieden. Woonwijken, dorpen en bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar 
zijn, zodat mensen gemakkelijk naar hun werk kunnen en weer terug. De provincie moet actief sturen 
op het in stand houden en waar nodig verhogen van het voorzieningenniveau in Drenthe. 

Een toegankelijk en breed aanbod van voorzieningen is niet langer vanzelfsprekend. Voor de 
gemiddelde Drent is bijvoorbeeld meedoen aan culturele activiteiten steeds lastiger. Lang niet voor 
iedereen is het nog weggelegd om kinderen naar muziekles te sturen of om regelmatig naar het 
theater te gaan. En met het verdwijnen van de plaatselijke bibliotheek en een steeds beperkter 
aanbod in het buurthuis of wijkcentrum verdwijnen steeds vaker culturele activiteiten uit het 
dagelijkse leven van mensen.  

Onze keuzes: 
 Het moet voor jonge boeren makkelijker worden om een agrarisch bedrijf over te nemen of 

te starten. De Drentse landbouw is een essentiële schakel binnen de regionale en nationale 
agrifoodketen en de economie van de toekomst. De provincie moet jonge boeren meer 
helpen. Dit kan door middel van een actieplan met toegang tot kapitaal en middelen en 
aandacht voor innovatie, advies en training zodat jonge boeren ook echt in staat worden 
gesteld om een bedrijf over te nemen. 

 De provincie moet een actievere rol spelen om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Voor 
een goed behoud van het milieu is het van belang om dit voor kringlopen binnen de regio te 
realiseren.  

 De provincie moet een proactief beleid voeren om hoogwaardige mestverwerking te 
faciliteren. Mestverwerking en -vergisting dragen bij aan het verminderen van de uitstoot 
van broeikasgassen en stikstof en aan een duurzaam verdienmodel voor de landbouw.  

 De provincie moet de landbouwsector ondersteunen bij het verminderen van de 
stikstofuitstoot en het verduurzamen van de bedrijfsvoering van familie- en gezinsbedrijven, 
ook financieel. Verminderen van stikstofuitstoot gaat lukken met innovatie en vrijwillige 
uitkoop van stoppende agrarische bedrijven. 

 De provincie moet het gebruik van alternatieve, groene laag risico-
gewasbeschermingsmiddelen bevorderen. De in Nederland toegestane middelen zijn veilig 
bevonden voor milieu en volksgezondheid door EFSA en Ctgb. Er is daarom geen noodzaak 
strenger te handhaven dan nationale en Europese regels voorschrijven. 

 Het is noodzakelijk om in onder meer de lelie- en bollenteelt te streven naar het verder 
verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De provincie moet daarom 
met telers inzetten op duurzame bollen- en lelieteelt. Vooral in de directe omgeving van 
woningen en natuur moet niet-duurzame teelt worden tegengegaan. 
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Een levendig en sociaal Drenthe vraagt om voldoende voorzieningen dicht bij huis, zodat cultuur voor 
iedereen toegankelijk is en direct bijdraagt aan sociale verbinding. Cultuurgeld vanuit de provincie 
moet voor een groot deel ingezet worden om cultuur dichtbij de mensen te brengen. Zodat elk kind 
naar muziekles kan en zodat plaatselijke verenigingen zoals fanfare, harmonieorkest of 
toneelvereniging in stand gehouden kunnen worden. Cultuur moet voor iedereen bereikbaar, 
haalbaar en betaalbaar zijn en mag niet afhangen van de inhoud van je portemonnee. 

 

 

3.1 OPENBAAR VERVOER TOT IN DE KLEINE KERNEN 

Het is een groot goed om te kunnen gaan en staan waar je wil, wanneer je dat wil en op de manier 
die het beste uitkomt. Niet alleen om familie of vrienden te bezoeken, of voor vrije tijd, maar ook om 
gemakkelijk en op een betaalbare manier naar je werk te kunnen. Het is aan onze overheid om dit 
voor iedereen mogelijk te maken door te zorgen voor goede infrastructuur en voor goede 
verbindingen voor auto, fiets en openbaar vervoer. Ook in de kleine kernen van Drenthe. 

Voor veel inwoners is de auto het meest voor de hand liggende en vaak zelfs het enig mogelijke 
vervoermiddel. Het is belangrijk dat iedereen hiervan gebruik kan maken en dit niet is voorbehouden 
aan een kleine groep. Tegelijkertijd is de auto zeker niet het enige vervoermiddel. Autoverkeer neemt 
relatief veel ruimte in beslag en kan zorgen voor belasting van de leefomgeving. Daarom is een goede 
mix van vervoersmogelijkheden belangrijk.  

Met goed en regelmatig openbaar vervoer wordt een 
alternatief geboden voor de auto. Hierbij moet de 
sociale winst van bepaalde bus- en treinlijnen 
belangrijker zijn dan de financiële winst of 
reizigersaantallen. Het is belangrijk dat iedereen 
toegang heeft tot betaalbaar openbaar vervoer.  

Naast het normale openbaar vervoer zijn er ook steeds 
meer vrijwilligersinitiatieven zoals dorpsauto’s, 
belbussen en bedrijfsmatige aanbieders van deelauto’s, deelfietsen en deelscooters. Het samen 
gebruiken van vervoersmiddelen is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook een goede 
aanvulling op het openbaar vervoer. Wel moet de provincie ervoor waken dat deze middelen niet als 
vervanging van het openbaar vervoer gaan gelden. 

Naast een goed functionerend openbaar vervoer is ook een goed fietsnetwerk nodig. De fiets is een 
efficiënt vervoermiddel voor kortere afstanden, is relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud, 
nauwelijks milieubelastend en neemt weinig plek in de openbare ruimte in.  

Onze keuzes: 
 De provincie heeft als taak om een breed en toegankelijk aanbod van publieke 

voorzieningen te borgen en een verschraling van voorzieningen tegen te gaan. Dit is 
belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van met name dorpen en kleine kernen. 
Het gaat hier om zaken als goed openbaar vervoer en voorzieningen als een bibliotheek, 
scholen en buurthuizen. 
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3.2 CULTUURSECTOR VAN EN VOOR DE HELE SAMENLEVING 

Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en geeft de mogelijkheid dat mensen elkaar 
leren kennen, zich ontwikkelen en zich verrijken. Het is een weergave van ons verleden en een deel 
van onze toekomst. Cultuur is breed: van de lokale en regionale cultuurdragers tot de grote culturele 
instellingen, van amateurs tot professionals. Er is geen tegenstelling tussen deze verschillende 
vormen van cultuur: ze dragen allemaal bij aan onze regionale cultuur. De lokale harmonie, 
toneelvereniging, muziekschool, creatieve school of schildersvereniging zorgen voor samenhang en 
levendigheid in menig dorp, wijk en stad, zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwer. 

Provinciale middelen moeten worden besteed aan 
toegankelijke, betaalbare en laagdrempelige 
activiteiten en evenementen. Het is ook belangrijk 
dat cultureel aanbod, bijvoorbeeld muziekscholen, 
bereikbaar zijn voor iedereen. De eigenheid en 
identiteit van Drenthe liggen onder meer in de 
Nedersaksische/Drentse taal, de lokale tradities en 
ons fysieke erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn 
dorpsfeesten, paasvuren, kerken, historische dorpen, 
landschappen en gebouwen. Daar moeten we samen 
zuinig op zijn en dat is ook een taak voor de provincie. 

Evenementen zijn daarnaast goed voor de naamsbekendheid en de uitstraling van Drenthe naar 
buiten. Deze moeten actief worden gefaciliteerd, ook nieuwe van onderop georganiseerde 
evenementen. Met uitbreiding van subsidies en budgetten zijn we terughoudend, het is juist 
belangrijk dat sport en cultuur gedragen worden door de samenleving zelf en de lokale bedrijven. 

Onze keuzes: 
 De provincie moet actief bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen en kleine kernen door 

de bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer te versterken. 
 De provincie moet zich sterk maken voor voldoende ziekenhuislocaties met spoedeisende 

hulp en verloskundige zorg en voor voldoende huisartsen en tandartsen. De afstand naar 
essentiële zorg mag niet te groot zijn. 

 Aanleg van nieuwe wegen is soms nodig voor het veiliger maken van gevaarlijke wegen en 
knelpunten, voor economische ontwikkeling en voor een leefbaar platteland. Leefbaarheid 
kan niet zonder goede bereikbaarheid door voldoende, goed onderhouden wegen. 

 Fietsen is één van de oplossingen voor grote maatschappelijke problemen van deze tijd, 
zoals overgewicht, klimaatverandering en luchtkwaliteit. Het is dus belangrijk om fietsen te 
stimuleren en een goed netwerk van fietspaden hoort daar bij. Tegelijkertijd moeten we niet 
vergeten dat niet iedereen kan fietsen en afstanden in Drenthe soms zo groot zijn dat fietsen 
niet altijd haalbaar is. Ruimte voor de fiets moet dan ook zo min mogelijk ten koste gaan van 
autoverkeer en openbaar vervoer. Er moet extra geld naar snelfietspaden gaan, onder meer 
vanwege de opkomst van de e-bikes en de speed pedelecs. 
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3.3 STERKE EN VITALE GEMEENSCHAPPEN  

Het stimuleren van naoberschap hangt nauw samen met goede publieke voorzieningen. Het versterkt 
de sociale verbinding in gemeenschappen en gaat eenzaamheid en uitsluiting tegen. Ook sport is 
bepalend voor een levendig en sociaal Drenthe. Niet alleen is sporten belangrijk om gezond door het 
leven te gaan, maar sport verbindt ook op sociaal vlak. We moeten afstappen van het idee dat elke 
voorziening financieel rendabel moet zijn. Een sterke sociale gemeenschap is voor de lange termijn 
veel waardevoller en niet in geld uit te drukken.  

Onze keuzes: 
 De provincie Drenthe moet zich veel sterker inzetten voor een eerlijke verdeling van de 

cultuurgelden over de provincie en instanties. Noaberschap en gemeenschapszin zijn 
belangrijk en vormen de sociale lijm in onze lokale gemeenschappen. Initiatieven die 
noaberschap bevorderen, ons cultureel erfgoed beschermen en toegankelijk maken voor 
iedereen en actief bijdragen aan de gemeenschap moeten voorrang krijgen. 

 Muziekles en toneelles moeten weer voor ieder kind in Drenthe bereikbaar zijn. Dit is 
belangrijk voor de ontplooiing van jonge mensen en het maakt de provincie voor gezinnen 
aantrekkelijker om te wonen. Voor de ontwikkeling en de instandhouding van toegankelijke 
muziek- en toneelscholen moet binnen het provinciale cultuurbudget minstens 5 miljoen 
euro worden vrijgemaakt.  

 Een mediafonds voor onderzoeksjournalistiek kan dienen ter versterking van onze eigen 
regionale omroep RTV Drenthe en de lokale omroepen en journalisten in de provincie. 
Voorwaarde is dat de onafhankelijkheid geborgd wordt en het onderzoek gericht is op 
provinciale, regionale en lokale thema’s. 

 Een aantal culturele trekpleisters in Drenthe zorgt voor veel toeristen. Denk bijvoorbeeld 
aan de Koloniën van Weldadigheid, het Drents Museum en Kamp Westerbork. Zulke 
trekpleisters leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van Drenthe en dragen bij 
aan een positief imago van onze provincie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er geld 
vanuit de provincie gaat naar deze instellingen. Dit mag alleen niet ten koste gaan van het 
beschikbaar houden en maken van culturele activiteiten voor de inwoners van Drenthe zelf, 
kleinschalig en dicht bij huis. Daarom moet het geld voor deze grote trekpleisters, dat ook 
bijdraagt aan de naamsbekendheid van Drenthe, deels ook uit het marketingbudget worden 
gehaald en niet uit het cultuurbudget. 

Onze keuzes: 
 Voor sportverenigingen geldt dat het steeds ingewikkelder wordt om het hoofd boven 

water te houden. De provincie moet zich actief inzetten om sportverenigingen in de been te 
houden door hen te ondersteunen bij alle eisen die gesteld worden ten aanzien van 
bijvoorbeeld verduurzaming of bij de hoge energierekeningen. 

 De provincie moet nadrukkelijk openstaan voor initiatieven vanuit de dorpen, wijken en 
verenigingen. Deze initiatieven mogen rekenen op diverse vormen van steun, bijvoorbeeld 
financiële steun of meedenkkracht. 
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4. Regionale economie met sterke maakindustrie en bereikbare 
bedrijventerreinen 

Een bloeiende regionale economie die werkt voor alle burgers is in ieders belang. Dit houdt in dat 
sterke punten van de Drentse economie behouden en waar mogelijk versterkt moeten worden. 
Voorbeelden hiervan zijn de bouw, de logistieke sector, de maakindustrie, de landbouwsector, de 
tuinbouw, de levensmiddelenindustrie en toerisme en recreatie. Wel is het belangrijk dat alle 
bedrijfstakken hun bedrijfsvoering verduurzamen en op die manier bijdragen aan schonere lucht, 
beter klimaat en goed gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het is ook belangrijk dat ondernemers 
voldoende ruimte houden om nieuwe kansen te pakken, bijvoorbeeld in de high-tech sector. 

De provincie moet zich opstellen als een dienstbare overheid waarbij zij mogelijkheden voor lokale 
ondernemers faciliteert, en waar mogelijk uitbreidt. Een ondernemer weet heel goed wat hij wil en 
kan. De provincie moet hierbij zo min mogelijk obstakels opwerpen en eventuele eisen minimaliseren. 
Om te kunnen ondernemen zijn een goede ruimtelijke ordening en infrastructuur nodig. Hierin ligt 
een belangrijke rol voor de provincie die moet inzetten op goede wegen en openbaar vervoer, in 

 Met een steeds ouder wordende bevolking in Drenthe is het ook belangrijk dat sporten voor 
zoveel mogelijk inwoners haalbaar blijft. Daarom is extra aandacht voor toegankelijkheid 
noodzakelijk: iedereen – van jong tot oud en met en zonder beperking – moet de 
gelegenheid hebben om op korte afstand van huis te kunnen sporten in een aantrekkelijke 
omgeving of bij een lokale vereniging.  

 Behoud van een leefbaar platteland gaat samen met het behoud van waardevolle tradities 
en volksgebruiken zoals dorpsfeesten. De provincie moet dit behoud faciliteren en 
stimuleren.  

 Kerken en ander historisch erfgoed bepalen mede de identiteit van de kerkdorpen en zijn 
herkenbare punten in het landschap. De provincie moet eraan bijdragen dat dit erfgoed ook 
voor de volgende generaties bewaard blijft. 

 De Nedersaksische taal - het Drents - is 
onderdeel van de identiteit van Drenthe. Daar 
zijn we trots op. De provincie moet het gebruik 
van deze taal bevorderen, ook onder de jeugd. 

 Paasvuren zijn cultureel erfgoed en goed voor 
de gemeenschapszin en moeten daarom actief 
beschermd en bevorderd worden. Het hout voor 
het paasvuur is biomassa afkomstig uit 
onderhoud van het karakteristieke 
cultuurlandschap. 

 De provincie moet meebetalen aan de bouw van het nieuwe stadion voor FC Emmen. De 
club draagt bij aan het imago van Drenthe als aantrekkelijke provincie. Meebetalen aan een 
nieuw stadion is investeren in deze pluspunten, maar investeren in een nieuw stadion is dus 
vooral investeren in imago en marketing. Geld voor een nieuw stadion mag niet ten koste 
gaan van sportdoelstellingen en andere initiatieven die gaan over gezonde leefstijl, sport en 
recreatie. In plaats daarvan moeten we kijken of we deze gelden bijvoorbeeld kunnen halen 
uit het marketingbudget. 
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samenspraak met andere overheden, (agrarische) bedrijven, natuurorganisaties en overige 
werkgevers. Het is belangrijk dat bij eventuele uitbreidingen van het wegennetwerk of 
bedrijventerreinen omwonenden meegenomen worden in de besluitvorming. 

 

4.1 VERSTERKEN MAAKINDUSTRIE EN VAKONDERWIJS.  

Drenthe moet een aantrekkelijke provincie zijn voor onze jongeren en gezinnen. Een goede 
werkgelegenheid helpt hierbij, omdat werken en wonen hand in hand gaan. Aangezien in onze 
provincie veel vakmensen werken, is het van belang dat werk-leertrajecten op dit gebied 
gestimuleerd worden. Onderwijsinstellingen moeten gesteund worden om actiever in te kunnen 
spelen op de behoefte aan praktische opleidingen en vakmensen. Ook is het voor de aantrekkelijkheid 
van onze provincie belangrijk dat de economie gestimuleerd wordt, maar ook dat diensten 
gemakkelijk en goed bereikbaar zijn. De provincie vervult een belangrijke rol om de maakindustrie en 
gezondheidseconomie te versterken en daarnaast de ondersteunende dienstverlening te versterken.  

 

 

 

 

Onze keuzes: 
 Drenthe beschikt over een belangrijke maakindustrie. Om kennis en vakmanschap te 

behouden en bedrijvigheid te versterken, moeten deze bedrijven de ruimte krijgen om in 
Drenthe uit te breiden.  

 De provincie moet het initiatief nemen in het ontwikkelen van een beleid gericht op 
reshoring: dit is het actief teruglokken van - vaak vitale - industriële bedrijvigheid die in het 
verleden vanuit Nederland en West-Europa naar lagelonenlanden is vertrokken. Hierbij 
moet extra worden ingezet op het terughalen van duurzame en innovatieve maakindustrie. 

 Er is een groot tekort aan vakmensen. Daarom moeten bedrijfsscholen, met een combinatie 
van werken en leren, gestimuleerd worden. Ook is het belangrijk dat de samenwerking 
tussen werkgevers en onderwijs sterk blijft. Omdat het belangrijk is dat deze lijnen kort zijn 
en de kosten niet te hoog oplopen, moeten bestaande samenwerkingsclusters vooral 
lokaal/regionaal worden vormgegeven. 

 Vakmensen moeten opgeleid worden op de werkplekken zelf (denk aan fabrieken, de bouw, 
installatiebedrijven). Hierbij is het uitgangspunt dat onderwijsinstellingen dienstbaar zijn 
aan de vraag vanuit de werkgevers. Het is de 
taak van de provincie om deze ontwikkeling te 
ondersteunen. 

 De zorg is één van de grootste werkgevers van 
Drenthe. De provincie moet verder partijen bij 
elkaar brengen om de kansen te verkennen om 
van Drenthe een aantrekkelijke provincie voor 
revalidatie te maken, iets wat de lokale 
werkgelegenheid een impuls kan geven. 
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4.2 STIMULEREN VERDUURZAMING INDUSTRIE 

Ook Drenthe moet haar steentje bijdragen om te voldoen aan de klimaatopgaven die nationaal en 
Europees zijn gesteld. Er ligt hierbij een taak voor de provincie om bedrijven te bewegen minder 
uitstoot te veroorzaken en om een milieuvriendelijke(re) bedrijfsvoering aan te moedigen. Wel is het 
belangrijk dat de provincie hierbij stuurt op afspraken met andere provincies en grensregio’s en 
nadrukkelijk borg staat voor de werkgelegenheid in onze provincie. 

 

 

5. Betaalbare en haalbare energietransitie, voor iedereen  
De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn en er moet daarvoor draagvlak zijn binnen de 
samenleving.  Een nationale aanpak is nodig om het gehele energienet opnieuw in te richten. Hierbij 
is het van belang dat bestaande energievoorzieningen pas worden vervangen als er een betrouwbaar 
alternatief beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk om zuinig om te gaan met onze schaarse ruimte. 
Om deze reden heeft energieproductie die zo min mogelijk oppervlakte in beslag neemt de voorkeur. 
Ook moet erop gelet worden dat de materialen die voor zonnepanelen en windmolens gebruikt 
worden een duurzame herkomst hebben en ook op een goede manier kunnen worden afgebroken. 

Het is erg belangrijk dat lokale initiatieven van onderop, bijvoorbeeld energiecoöperaties met 
inspraak voor omwonenden, meer ruimte krijgen. We moeten af van ondemocratische tussenvormen 
zoals de Regionale Energiestrategie (RES). 

Onze keuzes: 
 Het is goed als bedrijven hun milieudruk verminderen. De provincie moet met de meest 

vervuilende bedrijven overleggen om hen te stimuleren tot innovatie en de omschakeling 
naar een duurzamere bedrijfsvoering. Waar mogelijk dient de provincie verbinding te leggen 
met partijen die deze ondernemingen kunnen helpen.  

 De provincie moet bedrijven die circulair werken voorrang geven bij aanbestedingen. Het is 
immers een goed streven om meer te recyclen en de provincie heeft hierin een 
voorbeeldfunctie.  

 De provincie moet bij de inkoop van producten sociale ondernemers uit Drenthe voorrang 
geven, omdat ze hierin een voorbeeldfunctie heeft. 

 Voor de glastuinbouw in de provincie is het 
belangrijk om te streven klimaatneutraal te 
worden. Wel moet het tijdstip hiervan in 
overeenstemming zijn met de 
klimaatneutrale ambities van de gehele 
glastuinbouwsector in Nederland en moet 
deze afgestemd worden met de doelen van 
buurlanden. 

 Drenthe is een grensprovincie. Het is 
daarom belangrijk om bij regelgeving op het 
gebied van duurzaamheid afstemming te vinden met de grensprovincies in Duitsland om zo 
een ongelijk speelveld voor Drentse bedrijven te voorkomen en werkgelegenheid in de 
provincie zeker te stellen. 
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6. Democratische ruimtelijke ordening:  woningbouw en mobiliteit  

Ruimtelijke ordening moet democratisch zijn. De menselijke maat, menselijke verbinding en nuchter 
rentmeesterschap zijn hierbij leidende principes. De positie van de gekozen volksvertegenwoordigers 
in de Provinciale Staten en Gemeenteraden moet worden versterkt. De geplande invoering van de 
Omgevingswet is dan ook een slechte zaak, omdat daarin de rol van de democratie juist wordt 
beperkt en er vooral op abstracte normen wordt gestuurd. Ook zien we problemen opdoemen in het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet, waardoor projecten vertraagd zullen worden en er rechtsonzekerheid 
kan ontstaan. 

Onze keuzes: 
 Voor veel mensen is de energierekening nu al niet te betalen. Daarom moet verduurzaming 

het liefst gebeuren zonder stijging van de energielasten. De provincie moet inzetten op het 
stimuleren van slimme oplossingen zoals goede isolatie, kierdichting en andere 
energiebesparende maatregelen voor  bedrijven en huishoudens.  

 Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen is een belangrijk streven, de provincie 
moet niet van bovenaf gemeenten gaan dwingen deze te bouwen. Gemeenten gaan daar 
zelf over. 

 Het is belangrijk dat lokale gemeenschappen meer grip krijgen op de energievoorziening om 
zo verduurzaming te realiseren en de prijzen onder controle te houden. De provincie moet 
onderzoeken hoe dit het beste vorm kan krijgen en hoe zij daarin kan ondersteunen. 

 In ons dichtbevolkte land passen grote windturbines op land niet, maar losse windmolens 
(tot 15 meter hoog) moeten in Drenthe mogelijk zijn voor dorpen die met de gehele 
gemeenschap energieneutraal willen worden en voor individuele agrariërs die willen 
meedoen aan de energietransitie.  

 De provincie moet de aanleg van zonnepanelen op landbouwgrond tegengaan. We moeten 
zuinig zijn op onze kwalitatief goede landbouwgrond die momenteel al schaars is. 
Zonnepanelen komen het best tot hun recht op daken van huizen, overheidsgebouwen en 
bedrijven en eventueel op reststroken grond van overheden en bedrijven. Dit voorkomt ook 
de verrommeling van het landschap. 

 De provincie moet blijven investeren in innovatieve technieken om biomassa en slib 
hoogwaardig en efficiënt in te zetten voor de energiewinning. Voorwaarde is dat er geen 
bossen worden gekapt om de elektriciteitscentrales draaiende te houden, maar dat er 
uitsluitend met restproducten wordt gewerkt. 

 Kernenergie is een relatief schone en betaalbare tussenoplossing voor de energietransitie. 
In Drenthe zouden kleine kerncentrales gebouwd kunnen worden. Wel moet er draagvlak 
zijn onder de bevolking en moeten deze nieuwe kleine kernreactoren economisch rendabel, 
technisch haalbaar en veilig zijn. 

 De provincie moet niet meewerken aan het sneller aardgasvrij maken van woningen. Het is 
niet realistisch om zo snel mogelijk van het aardgas af te gaan in landelijke regio’s als 
Drenthe. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is nog lang niet op orde om veel meer 
elektriciteit te gebruiken. We kunnen pas langzaam afscheid nemen van aardgas als de 
basisinfrastructuur op orde is. Tot die tijd is aardgas een belangrijke en relatief schone 
brandstof in de overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. 
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Het bouwen van voldoende woningen is een grote opgave, ook voor Drenthe. Hierbij is het belangrijk 
dat er een goede mix aan woningen wordt gebouwd voor alle groepen in de samenleving. Bij de 
verduurzaming van bestaande woningen is het belangrijk dat vooral de goedkopere woningen 
(sociale huur) prioriteit te geven, omdat de hoge energieprijzen deze mensen het hardst raken. 

Een andere grote opgave is de energietransitie. In ons zeer dichtbevolkte land is het belangrijk dat 
energieopwekking met een beperkte oppervlakte voorrang krijgt, omdat we zuinig willen zijn op onze 
vruchtbare landbouwgrond en onze mooie natuurgebieden en cultuurlandschappen. Ook de 
recreatieve sector is relatief groot in Drenthe en moet met oog op de ruimtelijke kwaliteit worden 
ingepast.  

Onze keuzes: 
 De provincie moet in haar keuzes voor de inrichting van de ruimte altijd rekening houden 

met de menselijke maat en de gezondheid van haar inwoners. 
 Er is blijvend voldoende ruimte nodig voor voedselproductie, woningbouw en waterbeheer. 

Daarom moet de provincie streven naar het goed combineren van functies: natuur en 
voedselproductie, natuur en waterbeheer, woningen en waterbeheer, bedrijven en 
energieopwekking. 

 De provincie moet op hoofdlijnen sturen op het aantal te bouwen woningen in de gehele 
provincie en dit met de gemeenten afstemmen. De provincie moet erop toezien dat 
voorzieningen zoals openbaar vervoer en plekken voor sociale ontmoetingen (zoals 
dorpshuizen) in de plannen van de gemeenten worden betrokken. Het heeft geen nut om 
als provincie actief in te grijpen. Gemeenten zijn een eigen bestuurslaag met eigen 
verantwoordelijkheden en moeten kunnen rekenen op vertrouwen vanuit de provincie. 

 De aantrekkelijkheid van Drenthe ligt in de 
mooie afwisselende landschappen: de rust 
en de ruimte met tegelijk de afwisseling 
van aantrekkelijke steden waar veel te 
beleven is. Deze kracht moet de provincie 
benutten en verder uitbouwen door zuinig 
te zijn op onze landschappen en 
natuurgebieden en door te investeren in 
leefbaarheid van de dorpen en steden. 

 Bestaanszekerheid houdt ook in dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor alle 
inwoners. De extra woningen moeten over de hele provincie verdeeld worden daar waar 
behoefte aan is, zodat ook dorpen en kleine kernen voor alle leeftijden leefbaar en 
aantrekkelijk blijven.  

 Het is belangrijk dat nieuwe en bestaande bebouwing aansluit op de omgeving. Waar 
regeldruk verminderd kan worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de ruimtelijke 
ordening, moet dit gedaan worden. Maar met een algemene vrijstelling loopt de provincie 
het risico op te veel verrommeling, een afbouw van regeldruk moet daarom weloverwogen 
gebeuren. 

 In Drenthe mogen nieuwe bedrijventerreinen komen. Dit schept nieuwe werkgelegenheid. 
Het is wel belangrijk dat eerst bestaande bedrijventerreinen worden opgevuld, voordat er 
nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Als er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld 
worden moeten deze gericht zijn op duurzaam en waardevast bouwen. Er moet veel 
aandacht zijn voor ruimtelijke kwaliteit en bij voorkeur nabij bestaande bedrijventerreinen 
aan de grens van een stad/dorp. 



 

 

Alliantie | Het kan wél. 19/21 

 

 

6.1 BETAALBARE EN DUURZAME WONINGEN 

Een grote opgave in de ruimtelijke ordening is de woningbouw. Op dit moment is er een groot tekort 
aan woningen en daarbovenop is het voor veel mensen nauwelijks nog te betalen. Dit is belangrijk 
om in de nieuwe langetermijnplannen mee te nemen, immers tien jaar geleden waren er nog allerlei 
plannen in de provincie die inspeelden op het tegengaan van een voorspelde krimp. Het is daarom 
belangrijk dat we samen met de inwoners van Drenthe in gesprek gaan over de toekomst van onze 
provincie en hen meenemen in eventuele besluiten over de woningbehoefte. 

Het is belangrijk om toe te werken naar een 
situatie waarin de woningbouw wordt bevorderd, 
zodat er voldoende betaalbare en duurzame 
woningen zijn. Bestaande plannen moeten 
daarom worden versneld en waar het kan moeten 
de procedures worden verkort. Het liefst vindt 
nieuwe bebouwing plaats binnen de bebouwde 
kom, maar we ontkomen er niet aan om soms ook 
daarbuiten te bouwen. Daarnaast is het belangrijk 
dat de woningbouw verspreid wordt over de 
provincie, dus ook in kleine kernen en dorpen om deze zo leefbaar te houden. Het is belangrijk dat 
de provincie ruimte biedt aan gemeenten om hun eigen rol en bevoegdheden in te vullen op een 
wijze die past bij de lokale omstandigheden en democratisch bepaalde prioriteiten. 

 De provincie moet de komst van grote datacenters en  distributiecentra in principe  
tegenhouden om de verrommeling en verdozing van het landschap tegen te gaan. Voor 
bedrijvigheid met een hoog ruimtegebruik,  die een belangrijke bijdrage levert op het gebied 
van werkgelegenheid, kan een uitzondering worden gemaakt. Daarbij dient wel eerst 
gekeken te worden of er ruimte is op bestaande bedrijventerreinen of aan de randen van 
bestaande. 

 Om ondermijning door drugscriminelen en verloedering te voorkomen moet het tegengaan 
van leegstaande stallen en hallen in het buitengebied een belangrijk speerpunt worden. 

 Vakantiehuizen zijn bestemd voor recreatie, maar vanwege de grote woningnood kan er in 
bepaalde gevallen gekozen worden voor permanente bewoning. Bijvoorbeeld om ervoor te 
zorgen dat mensen in een kwetsbare situatie een dak boven hun hoofd hebben. 
Vakantieparken die niet langer levensvatbaar zijn als recreatieve bestemming moeten 
kunnen veranderen naar permanente woonbestemming. Daarmee wordt het gebrek aan 
woningen deels aangepakt en wordt onnodig bouwen in het buitengebied ten koste van 
groen voorkomen. 

 Het moet mogelijk zijn om de recreatiesector te laten groeien, zolang het past binnen de 
gemeenschap en het bestaande landschap. Grote recreatieparken werken vaak verstorend 
en daarom gaat de voorkeur uit naar kleinschalige  recreatieparken. Draagvlak bij de lokale 
bevolking voor nieuwe parken is belangrijk. 
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6.2 MOBILITEIT  

De provincie moet een vitale en dynamische 
economie en samenleving faciliteren. Mobiliteit 
van mensen is een essentieel onderdeel hiervan. 
De infrastructuur (autowegen, vaarwegen, trein - 
en busverbindingen, digitale verbindingen, fiets- en 
wandelpaden) moet op orde zijn. Het is belangrijk 
dat Drentse steden, dorpen en bedrijventerreinen 
goed verbonden zijn met de rest van Nederland en 
met Duitsland. 

Onze keuzes: 
 De provincie moet streven naar een brede mix van woningen. Dit betekent bouwen voor 

jongeren en starters, maar ook voor gezinnen en senioren. 
 Het moet mogelijk zijn om woningen te bouwen in het buitengebied. Daarbij is het wel beter 

om eerst te kijken naar de mogelijkheden om binnen de bebouwde kom van dorpen en 
stadswijken te bouwen en slim gebruik te maken van bestaande woningen en gebouwen. 
Als dat onvoldoende ruimte biedt, is bouwen in het buitengebied een logische stap. Ook als 
dat ten koste gaat van groen, want woonruimte is nu eenmaal een belangrijke 
levensbehoefte. 

 Voor dorpen moet een uitbreiding buiten de bebouwde worden toegestaan wanneer 
aantoonbaar is dat de huidige bebouwde kom verouderd is en/of te weinig ruimte biedt 
voor de vraag naar woningen, bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters en gezinnen.  
Dit is ook wenselijk om de dorpen leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat scholen en 
andere publieke voorzieningen aanwezig blijven. 

 Het koppelen van de bouw van 45.000 woningen aan een spoorverbinding is bijzonder, 
omdat het niets met elkaar te maken heeft. Er moet in Drenthe zeker gebouwd worden, 
maar op basis van woningbehoefte en niet voor de leegstand. Leegstand heeft een 
waardedrukkend effect op de bestaande woningen met negatieve gevolgen voor 
huiseigenaren. De uitruil en dealtjes tussen de Rijksoverheid en de noordelijke overheden 
om woningbouw in het noorden en investeringen in een spoorverbinding met elkaar te 
koppelen leiden niet tot de beste en meest verstandige investeringen voor het noorden in 
het algemeen en voor Drenthe in het bijzonder. 

 We zijn voor meer energiezuinige en betaalbare huurwoningen, maar  we ertegen dat de 
provincie de gemeenten gaat dwingen deze te laten bouwen. Wij zien gemeenten namelijk 
als eigenstandige bestuurslaag.  Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheden, 
waaronder woningbouw. De provincie kan hier een waardevolle coördinerende rol pakken 
door op hoofdlijnen te sturen op het aantal te bouwen woningen in de hele provincie en dit 
met de gemeenten af te stemmen. De provincie moet er daarnaast op toezien dat 
voorzieningen zoals openbaar vervoer en plekken voor sociale ontmoetingen (denk aan 
dorpshuizen) in de plannen van de gemeente worden meegenomen. 
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HET KAN WÉL.  

Onze keuzes: 
 Drenthe moet zich inspannen voor de aanleg van de Nedersaksenlijn. Daarbij is het wel 

belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de effecten op de economische ontwikkeling 
en de leefbaarheid van de regio, en de haal- en betaalbaarheid van de treinverbinding. 
Regionale treinverbindingen zijn met name de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid 
en daarom moet Drenthe niet zonder meer investeren in dergelijke spoorverbindingen. 
Gezien de onevenredige besteding in Nederland dient vooral de nationale overheid eerst 
meer te investeren in verbindingen buiten de randstad zoals de Nedersaksenlijn. 

 Het is nu niet direct nodig om over te gaan tot een kostbare verdubbeling van de N34. In 
eerste instantie moet er worden gekeken naar goedkopere oplossingen om de N34 veiliger 
te maken, zoals vangrails en ribbelstroken.  

 Er moet worden geïnvesteerd in snelfietsroutes om inwoners  aan te moedigen - ook voor 
de wat grotere afstanden - de fiets te nemen. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid en is een relatief goedkope oplossing om de mobiliteit van onze 
inwoners te laten toenemen. 

 Drenthe moet zorgen dat er binnen de provincie meer goederen per schip vervoerd kunnen 
worden. Vervoer per schip is duurzaam en ontlast het wegennet. Ook moet er aandacht zijn 
voor innovatie om producten gemakkelijk te verplaatsen van schip naar trein en 
vrachtwagen.  

 Het vliegveld Groningen Airport Eelde moet open blijven. Het is al ruim 90 jaar onderdeel 
van Noord-Nederland en er is al veel belastinggeld in geïnvesteerd. Daarnaast zorgt het 
vliegveld voor werkgelegenheid. Investeringen door de provincie moeten wel in verhouding 
staan tot het economisch nut van het vliegveld. 

 De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd om de kosten van een auto enigszins 
betaalbaar te houden, ook als dat betekent dat de provincie op andere posten moet 
bezuinigen. Vergeleken met andere provincies is deze relatief hoog. Terwijl inwoners op het 
platteland steeds vaker aangewezen zijn op de auto, omdat het aan passend openbaar 
vervoer ontbreekt.  

 De provincie moet de verdere 
ontwikkeling van de zeehaven in Meppel 
en de trimodale overslag 
(water/weg/spoor) in Coevorden steunen. 
Het gaat onder meer over het verbeteren 
van de  toegankelijkheid en het ruimtelijk 
verantwoord uitbreiden van de zeehaven 
in Meppel en het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de overslag en 
bedrijventerreinen in Coevorden. 
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