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Vanuit de fractie………
Het zomerreces staat voor de deur en het is heerlijk om met vakantie te gaan.
Dat doen we allemaal op onze eigen manier. Toch overschaduwd door de
gebeurtenissen in Londen.
Terreur van extremisten. Een grote dreiging voor onze samenleving.
Mijn grote angst is, dat ook Nederland in de toekomst niet aan dit soort smerige
daden zal ontkomen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun
naasten.
Onze Onafhankelijke Partij Drenthe houdt zich bezig met de provinciale politiek
en daar hebben we de handen aan vol.
Mijn dank gaat uit naar de harde werkers, zonder wie ik mijn werk in de Staten
niet kon doen, zoals ik dat nu wel kan doen.
We hebben ons gebogen en geuit over vele zaken. Het is goed te kunnen
vermelden, dat de pers af en toe zeker aandacht heeft gehad voor de OPD.
De landelijke pers heeft het onderwerp ziekte van Lyme opgenomen.
Op de nominatie staat het evaluatierapport van de muskusrattenbestrijding. Onze
brief naar de Staten-Generaal heeft effect gehad inzake belachelijke Europese
regelgeving. Zo blijft alles boeien en onderstreept toch, dat het constructieve
werk van de OPD niet onopgemerkt blijft.
Na de vakantie zullen de eerste stappen worden gezet richting verkiezingen
2007. Maar eerst even rust en de vakantie in.
Ik wil iedereen een heel fijne vakantie toewensen!
Charles de Haas, fr.vz. Statenfractie OPD
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In het infobulletin van maart is door een omissie van de drukker onderstand artikel komen te
vervallen. De lezer heeft dit dus nog te goed.

Ondernemende Staten in Drenthe
Het project “Ondernemende Staten” loopt nu een jaar en de tweede bijeenkomst is gehouden in Lhee
bij Dwingeloo. De thuisbasis van Astron. Er werd onder andere een presentatie gehouden over Lofar,
door een zeer gemotiveerde Eugene de Geus, die de aanwezigen onder de indruk bracht van de
ongekende mogelijkheden van dit heelalomvattende project.
Voor het Noorden en voor Nederland van wezenlijk belang.
VNO-NCW Noord en de Provincie Drenthe hebben gezamenlijk antwoord gegeven aan de wens van
ondernemers en politiek om meer contact met elkaar te krijgen.
Het laten ontstaan van meer wederzijds begrip en het delen van elkaars kennisnetwerken staat voorop.
Voor de OPD betekent dit een koppeling van Statenlid Ch. C. de Haas met de ondernemer
Ir. J.C.M. Henneman. (Directeur van Ability Alliance. Preventief organisatieadvies en coaching. Dat
betekent dat gestreefd wordt naar het onderkennen van risico’s en deze van te voren oplossen.
Problemen kan je beter voorkomen dan continue bezig zijn met oplossen. En dat is bovendien
uiteindelijk veel goedkoper. Een eenvoudige parallel is: leer zwemmen, dan kun je het hoofd boven
water houden.)
Het eerste contact klikte direct en er werden afspraken gemaakt om met regelmaat elkaar te
informeren over elkaars werk. Zo bezocht en bezoekt Ko Henneman meerdere fractievergaderingen en
informeert de fractie over zijn werkzaamheden. Ook de persoonlijke contacten binnen deze koppeling
zijn zeer positief.
Met name het idee van de OPD inzake de verplaatsing van vliegveld Eelde heeft Ko Henneman zeer
aangesproken en binnen zijn netwerken onder de aandacht gebracht. Voor de OPD zijn hier weer
nieuwe belangrijke contacten uit ontstaan.
De OPD houdt zich op dit moment intensief bezig met de problematiek van de invoering van de AED
(Automatische Externe Defibrillator) bij o.a. de brandweer.
Geprobeerd wordt om enkele pilotprojecten in Drenthe te starten en uit te voeren in het kader van het
Zorg Innovatie Netwerk Noord-Nederland, waar Ko Henneman ook één der initiatiefnemers is.
Onlangs is de OPD –landelijke- TV spot nog vertoond op het congres van de Hartstichting in
Amsterdam. Ook hiervan is Ko Henneman voll edig op de hoogte.
Omgekeerd wordt Charles de Haas (en de fractie) geïnformeerd over de werkzaamheden van Ability
Alliance, welke een zeer breed terrein omvatten.
Reeds nu is afgesproken, dat ook na sluiting van het project “Ondernemende Staten”, de wederzijdse
contacten zullen worden vervolgd. Kortom, deze koppeling heeft naar wederzijdse tevredenheid
vruchten afgeworpen.

Ko Henneman

Charles de Haas
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Werkbezoeken in de provincie
Water in de praktijk
Door de milieufederatie Drenthe werd op 15 april 2005 een bijeenkomst gehouden in zake
"Kaderrichtlijn Water in de praktijk".
Ongeveer 60 personen van diverse organisaties kwamen in Kropswolde bijeen om uitleg te
krijgen over het voorbeeldgebied Hunze- en Zuidlaardermeer.
Hoofdthema's voor dit gebied zijn:
1. Beschrijving watersysteem Hunze,
2. Kwaliteit van het Stroomgebied,
3. Natuurontwikkeling en waterberging,
4. Verbetering waterkwaliteit,
5. Haalbaarheid maatregelen.
Lodewijk Schiltkamp van Waterschap Hunze en AA's sprak over: waar staan we met de
Kaderrichtlijn Water.
Vervolgens sprak Ronald Bijkerk van Adviesbureau Koeman en Bijkerk over de
waterkwaliteit in het stroomgebied van de Hunze.
Daarna was aan de beurt, Peter Prins van LTO Noord die aangaf welke bijdrage de landbouw
kan leveren aan verbetering van de waterkwaliteit.
Na de pauze werd een wandeling gemaakt door het Natuurgebied Leinwijk naar de oever van
het Zuidlaardermeer. Daarbij gaf Ronald Bijkerk uitleg hoe een ecologisch goed
Zuidlaardermeer er uit ziet, waarbij Jelle Brandsma van het Groninger Landschap uitleg gaf
over Oeverontwikkeling Zuidlaardermeer.
Hierna volgde een busrit naar Spijkerboor waar een wandeling plaats vond in het
Natuurgebied Annermoeras.
Daarbij gaf Erik v.d. Bilt van het Drents Landschap uitleg over de verbetering van de
ecologische kwaliteit Hunze door herinrichting beekdal.
Tot slot kwam aan het woord Jan Siem Peus van Royal Haskoning . Hij belichte het
onderzoek Duurzaam waterbeheer in het Hunzegebied het zgn. water 4 all project.
Uit het totaal beeld viel op dat in dit project de Hunze weer meanderde over een groot gebied,
de functie landbouw is beëindigd, spaarbekkens zijn aangelegd ten behoeve van waterberging
en waterwinning tot een diepte van 15 meter.
Opvallend was dat na enige jaren reeds een gevarieerd vogelbestand aanwezig is en dat de
natuurontwikkeling alhier goed kan samen gaan met de aangrenzende landbouw.
Om te kunnen bepalen welke maatregelen wel of niet haalbaar zijn om de gewenste toestand
in 2015 te kunnen halen is het noodzakelijk dat goed in beeld is welke bijdrage de diverse
sectoren leveren aan de belasting van het oppervlakte water. Daarbij is ook hun economische
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betekenis van belang. De gegevens moeten nog grotendeels worden verzameld.
De noordelijke bestuurders hebben afgesproken om een kwalitatieve analyse uit te voeren
naar de invloed van de Kader Richtlijn Water op de samenleving. De uitkomst van deze
analyse moet de basis vormen voor bestuurders in het maatschappelijk overleg over de KRW.
De sector Landbouw heeft via de waterhuishouding en lozing van meststoffen een relatief
grote invloed op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in het Hunzegebied.
De sector lijkt bereid om, naast uitvoering van het landelijk beleid, aanvullend regionale
maatregelen te nemen als hier een reële vergoeding tegenover staat. Deze vergoeding zou via
een regeling Blauwe Diensten kunnen worden gerealiseerd. Nagegaan zal moeten worden
welke maatregelen van de sector Landbouw verwacht mogen worden zonder dat hier een
vergoeding tegenover staat en welke voor vergoeding in aanmerking komen.
Al met al een interessant werkbezoek waar kon worden aanschouwd, het resultaat van de
ruime financiële investeringen in dit gebied.

Werkbezoek Assen
In het kader van de commissie Ruimte-Infastructuur en Mobiliteit is er in commissie verband
een werkbezoek gebracht aan de Gemeente Assen.
Tijdens dit werkbezoek werd een inleiding gehouden door de Burgemeester Mevr. van As
terzake de Toekomstvisie van Assen Koerst.
Bijna duizend stadsgenoten zetten in een periode van minder dan 1 jaar gezamenlijk de
nieuwe koers uit. Aan de bestuurders en medewerkers vervolgens de opdracht die koers te
vertalen in concreet beleid. Het bleek dat de nieuwe koers niet alleen om ander beleid vroeg,
maar meer nog om een andere werkwijze en organisatie.
Deze koersomslag heeft geleid tot vijf inspirerende programma's als dragers van beleid:
1. Asser School-inspiratie en richtlijnen voor bouw en inrichting.
Net als de Amsterdamse school, de bekende bouwstijl uit de jaren '30.
2. Samen in de wijk, derhalve werken aan leefbare, gezellige en veilige wijken.
3. Het kloppend hart een stadscentrum waar steeds meer te beleven valt.
4. Blijvend bereikbaar. Dus vitale levensaders in alle richtingen.
5. De rode draad. Hier gaat het om de bestuursstijl die het college kiest.
Communicatie met en participatie van burgers staan hoog in het vaandel.
Assen een stad in ontwikkeling, aangewezen in het P.O.P als groeikern waarbij voorgaande
onderwerpen richting geven aan deze opdracht.
Vervolgens werd tijdens de busreis een bezoek gebracht aan de nieuwe wijken van Assen,
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alsmede de nog te ontwikkelen uitbreidingsplannen en nieuw aan te leggen
bedrijventerreinen.
Naast de plattelandsontwikkeling kregen we een duidelijk beeld van de problematiek die
gepaard gaat met de ontwikkeling van het stedelijk gebied, waarbij Assen groeit naar 80.000
inwoners.
Ter afsluiting van dit werkbezoek werden we ontvangen op de nieuwe banen van de
Drentsche Golf en Countryclub gelegen aan de Noord-West kant van Assen, waarbij ruimte is
ingeruimd voor sport en ontspanning.

Mantinge en Wijster
Op 12 mei 2005 werd met de commissie M.W.G. een werkbezoek georganiseerd in de
omgeving van Mantinge en Wijster. Dit was op uitnodiging van de Milieufederatie
Drenthe-het Drentse Landschap-Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Het thema stond in het teken van Integrale gebiedsontwikkeling. Dit thema is actueel nu de
nadruk steeds meer komt te liggen op ontwikkelingsplanologie en er onder andere gewerkt
wordt aan een provinciale voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte.
Tijdens de excursie door het gebied kregen we inzicht in de gebiedsgerichte aanpak in het
beekdalsysteem van het Oude Diep. Ook is er aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden
voor Landbouw en Natuur.
In dit kader werd een bezoek gebracht aan de V.A.M. te Wijster welke organisatie deelgenoot
is aan dit project. Rond deze lokatie gedeeltelijk gelegen langs het Oude Diep is men
begonnen met het aanplanten van bebossing om daarmee een bijdrage te leveren aan
verfraaiing van dit object.
Vanuit het informatiecentrum De Blinkerd gevestigd bovenop de VAM bult heeft men een
ruim uitzicht over het gebied. Dit informatiecentrum is dagelijks geopend al vergt het een
flinke klimpartij om er te komen.
Het gebied Oude Diep is al langer in ontwikkeling, waarbij het Oude Diep zelf voor een groot
gedeelte weer in oude staat is hersteld door de oevers weer glooiend te maken en het Diep
weer te laten meanderen.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Mantingerveld, opgenomen in het plan
Goudplevier. Door Natuurmonumenten werd in 1992 dit plan geopenbaard en sindsdien is
men bezig om landbouwgrond om te vormen naar natuur om zodoende een 4-tal heideveldjes
met elkaar te verbinden tot één natuurgebied ter grootte van 1100 ha. Om dit te realiseren
moet er 650 ha landbouwgrond worden aangekocht.
Dit alles is een uitvloeisel van het Natuurbeleidsplan dat in 1990 door de regering is
vastgesteld.
Daarnaast is er in die omgeving nog een plan in ontwikkeling, het zogenaamde Reigerveen,
ook natuurontwikkeling op landbouwgrond rond een oude veenplas. De oude slenken in het
voormalig heideveld worden terug gehaald en het gebeid dient min of meer ook voor
waterberging. Verder werd nog een beeld gegeven over het beheer van de nog aanwezige
heide in het plan Gouwplevier.
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De oppervlakte heide in Nederland is in de 20e eeuw enorm afgenomen. Van de 450.000 ha in
begin 1900 is er nu nog slechts 36.000 ha over. Natuurmonumenten heeft hiervan 6040 ha in
eigendom en beheer verspreid over 64 gebieden. In de regio Noord gaat het om 286 ha
algemeen-430 ha. droge heide en 886 ha natte heide.
Om de flora en fauna weer in redelijke mate terug te krijgen zijn er veel inspanningen nodig.
Men is dus druk bezig om nog meer versnippering tegen te gaan d.m.v. verwerving en
inrichting en het oplossen van knelpunten en het eigen beheer te verbeteren.
Maar voor de juiste milieurandvoorwaarden zijn ze een goed overheidsbeleid nodig om de
verdroging, verzuring en vermesting op te lossen.
Al met al een nuttig werkbezoek waar een duidelijk beeld is verkregen omtrent de inzet van
Rijks-en Provinciale middelen.
Namens de fractie: B.Popken.
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Windenergie
De statenexcursie van 21 en 22 april jl. voerde ons naar Duitsland waarbij het accent op
cultuur en cultureel erfgoed lag. Toch ook werd er tijdens deze statenexcursie aandacht
besteed aan meer technisch en economische zaken, zoals windenergie. Er werd dan ook een
bezoek gebracht aan de windturbinefabriek Enercon te Aurich.
Deze fabriek is opgericht in 1984 en behoort nu tot één van de grootste fabrieken in de wereld
op het gebied van windturbines. De directie van de fabriek presenteerde ons op een
rondleiding over het fabrieksterrein en de fabriekshallen. Dit was bijzonder interessant.
Daarna konden we ons meer in windenergie- en windturbines verdiepen door een tweetal
inleidingen: één van dhr. Fink over het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf Enercon,
en ook een inleiding van de heer Schwarzenholz van het Niedersächsischen
Umweltministerium over het windenergiebeleid in Niedersachsen.
De fabriek in Aurich produceert verschillende typen windturbines met variabel toerental en
verschillend vermogen. De windturbines werden in de loop der jaren steeds groter.
Ook doet Enerco het onderhoud aan de geïnstalleerde installaties zelf. Ook in Nederland heeft
dit bedrijf hiervoor mankracht aan het werk.
Duidelijk is wel dat men in Duitsland meer kiest voor het aandeel windenergie in de
energievoorziening. Toert men door het Duitse landschap, dan ziet men onderweg geregeld
windturbineparken.
In Nederland en in Drenthe liggen de doelstelling beperkter. Als uitvloeisel van de landelijke
doelstelling voor duurzame energiewinning hebben het Rijk en de gezamenlijk provincies een
bestuursovereenkomst gesloten. Dit met het doel om per 2010 landelijk een windvermogen te
realiseren van 1500 mW op landlocaties. Gegeven het windaanbod en een ruimtelijke
afweging voor Nederland is het Drentse aandeel daarin bepaald op 15 mW.
Dit denkt men te kunnen realiseren in een windmolenpark te Coevorden.
Dit zou neerkomen op 8 gewone windturbines of 3 van het allernieuwste model, zoals ze in de
fabriek van Enercon te Aurich gemaakt worden.
Ook is vanuit de provincie de toepassing van nieuwe, kleine windturbines mogelijk: die
moeten dan wel geplaatst worden in combinatie met bedrijfsmatige activiteiten, waar al de
nodige ‘verstoring’ aanwezig is.
Toch kleven er ook nadelen aan de toepassing van windenergie. Zo wordt het landschap er
niet mooier op en ook kunnen vogels zich doodvliegen tegen de wieken van de windturbines.
Tevens blijkt dat de sterke groei van windmolenparken in Duitsland de komende jaren voor
grote stroomstoringen kunnen zorgen in het noordwesten van Nederland. In december 2004
en januari 2005 is ternauwernood voorkomen dat de electriciteit in deze regio uitviel.
Het probleem daarbij is niet het tekort, maar juist een overvloed aan stroom.
Omdat de wet in Duitsland voorschrijft, dat windenergie voorgang heeft als het voorradig is,
moet deze electriciteit allemaal via het netwerk naar het zuiden van het land, iets wat de
stroomkabels niet aankunnen. Stroom zoekt de weg van de minste weerstand en dus komt het
ook Nederland binnen. Omdat wind snel kan opkomen en ook weer gaan liggen, kan de
hoeveelheid stroom in het netwerk snel veranderen, en de balans op het net verstoren,
waardoor de stroom uitvalt.
Nelly Nieuwenhuizen, Fractielid OPD.
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De statenvergadering van 23 maart
Zoals wij in het vorige infobulletin al berichtten, heeft de OPD tijdens de statenvergadering
van 23 maart jl. mondelinge vragen gesteld in verband met de dreigende beëindiging van de
overeenkomst tussen het bestuur van de Drentse Boermarken en de Provincie Drenthe inzake
de vulplaatsen. Ook berichtten wij u toen over de actie van GS om hier snel een oplossing te
vinden. Het woordelijk verslag van deze mondelinge vragen willen wij u niet onthouden.

PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE
Verslag van de vergadering van provinciale staten van Drenthe, gehouden op 23 maart 2005 in het
provinciehuis te Assen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanleiding: De Onafhankelijke Partij Drenthe had uit de pers vernomen, dat GS van
plan was om de vulplaatsen, die al meer dan tien jaar binnen de boermarken worden
gebruikt en milieuschade beperken, voor rekening van de boermarken te laten komen in
het kader van het risico. Aan gezien dit voor de besturen van de boermarken geen optie
is, dreigen de vulplaatsen te worden gesloten. Hier is de OPD een fel tegenstander van en
heeft terstond een brief geschreven aan GS, met het verzoek om het besluit te
heroverwegen. (Fractievoorzitter heeft contact gehad met voorzitter Drentse
Boermarken.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.

Mondelinge vragen

De VOORZITTER: Ik deel de staten mee dat vragen zijn aangemeld door de heer De
Haas van de fractie van de OPD, inzake de beëindiging van het contract tussen de
provincie Drenthe en de Drentse boermarken.
De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Ik geloof dat ik iets achterloop bij het lezen
van de mail, want op het laatste moment las ik vanochtend een persbericht van de
provincie Drenthe, waarin informatie werd gegeven over een overeenkomst met de
boermarken. Ik neem aan dat die overeenkomst gisteren na de collegevergadering tot
stand is gekomen en ik had het wel op prijs gesteld die informatie wat eerder te
ontvangen, want die informatie had mij ertoe kunnen brengen er nog eens over na te
denken of ik hierover vandaag wel vragen zou stellen.
Voorzitter. Nu ik hier toch sta, wil ik zeggen dat ik benieuwd ben of de evaluatie naar
wederzijdse tevredenheid was en wat voor het college de reden is geweest om in eerste
instantie de boermarken te laten weten dat de overeenkomst niet meer door zou gaan.
Wat is er gebeurd dat de overeenkomst nu wel doorgaat? Dat er op veel plaatsen sprake
is van kapitaalvernietiging, spreekt voor zichzelf. Kan de gedeputeerde iets meer zeggen
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over de reden van dit goede besluit van GS?
Mevrouw KLIP: Mijnheer de voorzitter. Ik wil beginnen met erop te wijzen dat het niet
mogelijk was om na de collegevergadering van gisteren sneller dan nu is gebeurd deze
informatie te verstrekken.
Misschien is het goed toch nog even terug te gaan in de historie.
In 1994 zijn er met provinciale steun enkele vulplaatsen aangelegd, waarbij in een
overeenkomst met de boermarken en de landbouwverenigingen is afgesproken dat de
provincie gedurende tien jaar de verantwoordelijkheid op zich nam voor mogelijke
grondvervuilingen die zich ter plekke van die vulplaatsen zouden voordoen. Er was dus
sprake van een overeenkomst met een looptijd van tien jaar.
Toen die overeenkomst verleden jaar dreigde af te lopen, heeft de provincie laten weten
eigenlijk een andere verdeling van de verantwoordelijkheid te willen. De provincie is tien jaar
verantwoordelijk geweest, maar omdat de boermarken en de landbouwverenigingen
eigenaren en gebruikers van die vulplaatsen zijn, lijkt het de provincie reëel dat zij iets meer
verantwoordelijkheid op zich nemen. Omdat het verleden jaar wat te kort dag was om aan de
bestaande overeenkomst een andere invulling te geven, is die overeenkomst met een jaar
verlengd en is afgesproken - ik weet niet precies van wie het idee kwam: van de provincie of
van de boermarken - te bekijken of een verzekering zou kunnen afgesloten op mogelijk
milieuschade.
Er zijn door de Vereniging van Drentse boermarken gesprekken gevoerd met een
verzekeringsmaatschappij en uit die gesprekken bleek dat zo'n verzekering wel kan, maar dat
zo'n verzekering per vulplaats €75,-- kost, dat er per mogelijk incident een eigen risico is van
€2500,-- en dat er jaarlijks een bodemonderzoek moet worden gedaan.
De boermarken hebben aangegeven daar niet voor te voelen en ook niet in staat zijn aan die
voorwaarden te voldoen en toen hebben wij een compromis geformuleerd dat erop neerkomt
dat de provincie tweejaarlijks een bodemonderzoek blijft doen en dus de
eindverantwoordelijkheid houdt. De afgelopen tien jaar is er nooit enige vervuiling
aangetroffen en daarom lijkt een tweejaarlijks onderzoek ons reëel. Maar om toch iets van de
verantwoordelijkheid van de boermarken duidelijk te maken, vragen wij van hen een bedrag
van €75,-- per vulplaats als bijdrage in de onderzoekskosten. En wanneer een vervuiling
wordt geconstateerd, zullen wij natuurlijk in eerste instantie proberen de vervuiler te
achterhalen, want ook hier geldt, net zoals op andere beleidsterreinen dat "de vervuiler
betaalt". Bovendien sluiten wij een overeenkomst met de Drentse boermarken voor een jaar,
met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar, dus tot een van beide partijen het nodig
vindt aan de overeenkomst een andere invulling te geven.
Het antwoord op de vraag of de tussentijdse evaluatie tot wederzijdse tevredenheid was, is
"ja". Maar die tevredenheid had geen betrekking op de overeenkomst maar meer op het effect
en het gebruik van die vulplaatsen in relatie tot het beheer en het onderhoud en het effect
hiervan op het oppervlaktewater.
Ik meen in dit beperkte historisch overzicht duidelijk te hebben gemaakt wat de reden was om
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na elf jaar goede samenwerking de bestaande overeenkomst te beëindigen.
De heer DE HAAS: Voorzitter. Ik heb geen aanvullende vragen. Ik dank de
gedeputeerde voor deze uitleg en ik ben blij en verheugd dat deze zaak tot een goed
einde is gekomen. Mijn enige opmerking zou nog kunnen zijn dat het beter ware geweest
als het allemaal wat eerder was geregeld, want dan hadden niet allerlei acties
ondernomen hoeven worden. Maar het resultaat telt!
Mevrouw KLIP: Ik wil toch nog wel even op deze opmerking reageren. Toen alle tumult in de
krant ontstond, waren wij al met de boermarken in overleg om tot een voor beide partijen
bevredigende oplossing te komen. Ik denk daarom niet dat wij te laten waren, maar dat de
pers te vroeg was.
De VOORZITTER: Met dit compliment aan de pers sluit ik dit agendapunt af.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadien is er een brief gekomen van GS, gericht aan de OPD, waarin wordt geantwoord dat
er overeenstemming is met de Drentse Boermarken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPD verontrust over Europese richtlijn
De OPD is verontrust over de aankomende Europese richtlijn, die het vangen van
muskusratten in fuiken onmogelijk maakt. Daarom heeft de OPD op 13 mei jl. een brief
verzonden aan het Europese Parlement, met het uitdrukkelijke verzoek, om de regelgeving
niet belemmerend te laten zijn voor de muskusrattenbestrijding in Nederland.
Tevens heeft de OPD een afschrift van deze brief aan de voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer gestuurd, met een oproep om te reageren voor 1 juli a.s. richting Europees Parlement,
om de belemmerende regelgeving teniet te doen. Vanuit de griffie van de tweede kamer
kregen wij hierop reeds een brief binnen. Ook de tweede kamerfractie van het CDA berichtte
ons, dat Ria Oomen en Albert Jan Maat dit dossier in het Europees Parlement hebben op
gepakt.
Ook heeft de OPD hierover ook schriftelijke vragen gesteld aan de Commissaris van de
Koningin in Drenthe.
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Europees Parlement,
Plateau du Kirchberg,
B.P. 1601,
L 2929 Luxemburg.

Assen, 13 mei 2005

Geachte leden van het Europees Parlement,
Met verbazing en ontzetting namen wij middels de pers kennis van uw voornemen om een
nieuwe richtlijn vast te stellen voor de invoering van normen voor de vangst van bepaalde
diersoorten, waaronder de muskusrat.
Deze nieuwe Europese richtlijn dreigt de bestrijding van muskusratten in Nederland
onmogelijk te maken. De muskusrat is in Nederland een ernstige bedreiging, vanwege het
gevaar voor ondermijning en ondergraving van o.a. waterkeringen.
Als Deltaland, en voor een zeer groot gedeelte onder de zeespiegel liggend, is overstroming
een voortdurende bedreiging voor Nederland.
In Nederland werken een groot aantal uiterst deskundige muskusrattenbestrijders, die continu
bezig zijn met de bestrijding van de muskusrat.
Ook willen wij u erop wijzen, dat de muskusrat doorgeefluik is van allerhande ziekten, zodat
ook vanuit oogpunt van volksgezondheid bestrijding noodzakelijk blijft.
In de overtuiging, dat u ernstig rekening zult houden met de situatie in Nederland, verzoeken
wij u dringend zodanig stappen te ondernemen zodanig dat de bestrijding van muskusratten in
de toekomst niet belemmerd, zoniet onmogelijk gemaakt wordt.
Gaarne bereid tot het verstrekken van uitgebreide informatie,

Ch. C. de Haas,
fractievoorzitter Statenfractie OPD
Zandmeer 15,
9422 JJ Smilde.
Nederland.

p/o
N. Nieuwenhuizen,
Fractiesecr.

i.a.a.:
Eerste en Tweede Kamer
Der Staten Generaal.
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Wereldfietsers……
Tijdens de vorige statenperiode is het fractiemedewerkerschap tot volle tevredenheid
uitgevoerd door Jeannette Medema. De aspiraties van Jeannette reiken echter verder dan de
provincie Drenthe. Momenteel fietsen Jeannette en Gerrit over de wereld en zij doen dit voor
een goed doel, namelijk om kinderen en jongeren in minder bedeelde gebieden
onderwijskansen te kunnen bieden. Hierbij verslaglegging van hun wereldfiets tocht.

Reisverslagen Amerika Alaska - Seward
Nieuwsbrief mei 29, 2005 11:02 pm
Anchorage - Seward (Seward Highway) zondag 29 mei 2005
Aan iedereen die het wil weten! We zijn heel overgekomen en onze fietsen eveneens!
Uiteraard, niet alles is vlekkeloos verlopen.... de check-in zorgde voor de nodige problemen,
onze fietsen zijn in Anchorage compleet gedesinfecteerd, we zijn met vingerafdrukken en foto
(webcam) compleet geïdentificeerd en de VS binnengekomen. Gerrit moest nog even zijn
schoenen laten inspecteren op Frankfurt Airport. En als klap op de vuurpijl: de enige
creditcard, die we bij ons hadden werkte niet (terwijl in NL alles zgn. geregeld was).
Daardoor hebben we bij een kerkcentrum gekampeerd (en dat als goddelozen) en zijn
geholpen door een welwillende Rose (zie gastenboek). Zij heeft op haar kosten onze
creditcardmaatschappij gebeld (bellen is nl. niet zo eenvoudig...) en we ontvingen in haar
kantoor ook nog eens een gigantische bak koffie en zelfgemaakte cake....
Inmiddels zijn we in Seward aangekomen en het weer is nog niet 'om over naar huis te
schrijven', wat we nu trouwens wel doen. Al 3 dagen lang regen, MAAR het overweldigende
landschap en de mooie vergezichten doen elke regendruppel vergeten! Seward is een
prachtige havenplaats, waar af en toe mega cruisschepen voor anker gaan. Morgen gaan we
dezelfde route terugfietsen naar Anchorage en dan op naar de hoogste berg van
Noord-Amerika, de Mt McKinley (Denali National Park). We zullen hier over ongeveer 10
dagen zijn.
Lieve groet, Gerrit en Jeannette

Reisverslagen Noord Amerika.
Nieuwsbrief juni 5, 2005 09:36 am
Hoeveel kilometers in de benen?
Velen vragen zich af: Hoeveel km per dag/jaar/eeuw fietsen jullie?
Op dit moment van dat nog mee, want we zijn min of meer aan het infietsen! Dit komt neer
op zo'n 70 km per dag (zonder rustdagen). Als je alle rustdagen gaat meetellen, is het
ongeveer 50 km per dag. MAAR wij willen meer gaan fietsen, want elke extra kilometer is
bedoeld om kinderen onderwijskansen te bieden! En daarvoor jagen wij onze met alle plezier
in het zweet! Jeannette heeft 1 dag de poging gedaan om het aantal omwentelingen te tellen,
maar het rad draait haar hiervan voor ogen, dus daar is ze na 25e keer mee gestopt!
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Reisverslagen Noord Amerika Seward-Denali National Park (Alaska)
Nieuwsbrief juni 14, 2005 05:47 am
Op de koffie bij Jim de "Campingmanager/trucker"!
Tijdens onze terugtocht van de havenplaats Seward naar Anchorage, overnachten we op een
"State Campground". Deze zijn het goedkoopst en bieden dan ook geweldig veel faciliteiten,
nl. een waterpomp en een poepdoos! Als je geluk hebt is er een campingmanager aanwezig.
Hij/zij beheert meestal meerdere campings en zorgt ervoor dat het geld wordt geïnd en dat het
toilet schoon blijft......Op deze camping staat er maar liefst 1 andere tent, het is dus nog echt
voorseizoen. Om geen beren-risico's te nemen vragen we onze Jim of we het eten en onze
toiletartikelen bij hem in de camper mogen plaatsen. Geen enkel probleem. Jim is eerder
trucker geweest en heeft 48 States doorkruist. Zo'n 2 jaar geleden verloor hij zijn baan en
besloot hij om naar Alaska te gaan. Waarom? Omdat het landschap hem enorm aansprak! Al
gauw zag hij het leven van een campingmanager wel zitten. Nu geniet hij elke dag van een
kampvuurtje een enorme (stink) sigaar en geniet van de prachtige omgeving! Al met al
verdient hij maar 600 dollar. Aan de andere kant heb je ook weinig zorgen. Kortom, hij is met
weinig tevreden en maakt een relaxte indruk. Hij nodigt ons uit om de volgende morgen om
koffie te komen drinken. En DAT slaan wij natuurlijk niet af! We worden ontvangen in de
naar sigaren ruikende camper en genieten van een enorm grote mok koffie (Gerrit heeft er een
van een halve liter) en die van mij komt in de buurt. We nemen wat foto's en nemen afscheid
van deze geweldige vrijbuiter!
Overnachten in de voortuin van een BenB accommodatie!
De route halverwege Anchorage-Denali verveelt soms wat. Vele bomen, waar je een
Scandinaviegevoel aan overhoudt. Maar de camping is in zicht, alleen is deze niet te vinden!
Hoezo niet te vinden, er is toch maar 1 weg? Het lijkt ons dan ook een goed plan om bij de
BenB accommodatie na te vragen. Een aardige mevrouw vertelt dat er helemaal geen camping
is, alleen een parkeerplaats bij Trapper Creek (gehucht eerste klas). Onze gezichten betrekken
wat (erg handig) en ze biedt al gauw aan dat we in haar voortuin mogen kamperen! Nou dat
hoef je dan ook maar 1 keertje te zeggen toch? En wat zien we daar? Een fantastisch uitzicht
op de Mt McKinley van 6000m hoog, wat een uitzicht! We zetten ons tentje op en eten wel 6
plakken brood p.p. Lynn wijst ons de weg naar toilet en douche en we mogen de hele BenB
keuken gebruiken. Daarnaast ook nog eens internet! Ik dacht: als ze commercieel is, zijn we
morgen de klos. Maar we denken daar niet verder over na en genieten van een heerlijke
douche (na dagen) en het mooie panorama.
De volgende dag regent het en we wachten tot het een beetje over is gegaan. Lynn wil
helemaal niets hebben van ons, fantastisch, de zoveelste vriendelijke Amerikaan, daar kunnen
wij in Nederland nog heel wat van leren! We praten samen nog wat over ons leven. Zij heeft
met haar 4 kinderen een jaar lang gezeild in Mexico. In die tijd heeft ze haar kinderen zelf
onderwezen, want dat moet minimaal 4 uur per dag van de staat. Fantastisch! Dus dat je niet
weg kunt, vanwege je kinderen....??!? We bedanken haar hartelijk en geven ons visitekaartje
aan haar. Tja, dat zijn nu de geweldige belevenissen als je op pad bent... ok, wellicht niet het
meest stoere verhaal, maar wel leuk!
Dalend langs de rivier zeilen we naar Denali National Park!
We zijn inmiddels 3 weken op stap en we krijgen een steeds beter fiets- en dagritme. En het is
afwisselend, want ook al fiets je 500 km langs dezelfde weg, er zitten bochten en heuvels in,
er komt verkeer langs, soms zie je een eland en dan liggen er weer obstakels op het wegdek.
Kortom: je hebt het er hartstikke druk mee! Het heerlijkste fietsen is natuurlijk met zonnig
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weer en de wind in de rug, en dan het liefst stroomafwaarts! Dat overkwam ons het gedeelte
voordat we Denali National Park bereikten. Geweldig, steeds maar dalen langs de rivier, zodat
je nauwelijks hoeft te remmen. Het is een heerlijk gevoel als je op deze wijze een landschap
binnenrijdt, je krijgt er een flowgevoel van...
Hoe noordelijker je komt, hoe minder het verkeer en ook dat is erg aangenaam. Regelmatig
bij Anchorage in de buurt, denderen de roadtruck (megagrote trucks met soms 2-3 opleggers)
langs je.... maar ook dat hoort bij het fietsen. En dan hopen we natuurlijk dat ons engeltje ons
beschermd. En dan het geweldige Nationale Park Denali!
Ok, hierover de volgende keer meer, want daar is veel over te schrijven en als we teveel in 1
keer op de site zetten, leiden we jullie teveel af van je werk of andere bezigheden toch?
Foto's is een lastig verhaal. Je kunt eigenlijk overal wel tekst invoeren, maar foto's daar heb je
toch weer apparatuur voor nodig en de openbare bieb laat dat niet toe. Daarnaast kost het in
internetcafe's geld, moet het ook allemaal nog werken, technisch gezien... Dus de foto's
houden jullie tegoed. We hebben ze op cd gezet, maar in dit hotel kan ik ze niet inlezen... dus
nog eventjes geduld aub.
Je mag trouwens gerust eens mailen of iets in het gastenboek zetten...

Reisverslagen Noord Amerika Denali Nat. Park via North Pole (Alaska) -Canadese grens
Nieuwsbrief juni 28, 2005 05:33 am
Denali Nat. Park via North Pole (Alaska) -Canadese grens
Denali National Park is een van de mooiste natuurparken van Alaska, een prachtige ervaring
rijker! Daarna vervolgen we de route via Fairbanks, de grootste noordelijkste stad van Alaska
zuidwaarts (vreemdgenoeg) naar het plaatsje North Pole, waar de kerstman het hele jaar
woont!
Denali National Park, Amerikaans georganiseerd met oog voor de natuur!
Het DNP is een van de belangrijkste topattracties in Alaska! Het is nog voorseizoen en voor
ons is het geen enkel probleem om van alle voorzieningen gebruik te kunnen maken! Het park
is groots opgezet, met oog voor de natuur. Er is 1 toegangs(gravel)weg van zo'n 150 km lang.
Caravans mogen alleen met een permit ongeveer 50km naar binnen. Alle andere
mega-caravans, de zgn. motorhomes en al het andere motorverkeer mag het park niet in! Dat
zou je ook zeker niet willen gezien de af en toe smalle gravelweg langs afgronden (Jeannette
heeft hoogtevrees!). OK, hoe ga je dit park dan ontdekken? Er gaan shuttlebussen over deze
weg, die alle mooie 'spots' aandoen. Je mag in- en uitstappen waar je maar wilt voor een
bepaald bedrag tot een bepaald punt. Aangezien we horen dat beren vrij dichtbij komen en de
weg nogal bergen en dalen kent, besluiten we om ipv de fiets, de bus te nemen. Jaja, keertje
de toerist uithangen mogen wij ook toch? Bovendien wil Jeannette graag haar vakkennis
verbreden als docent RenT, dus....
Wat zijn verder de mogelijkheden? Er worden wandelingen met de ranger aangeboden, ze
willen het park graag positief promoten en zien dat ook als hun rol, dus is dit een
voorlichtingsactiviteit. Verder zijn er nog excursiebussen, waarbij de chauffeur meer weet dan
de chauffeur in de 'goedkopere' bus, en je krijgt een lunchbox. Wil je zelfstandig kamperen,
geen enkel probleem, dat mag en kan in dit gemakkelijk te bewandelen terrein. Een speciale
bus kan zelfs als je spullen meenemen tot bv. het eindpunt, zodat je daar een paar dagen kunt
verblijven. Je mag dus vrij kamperen, er zijn kleine campings, maar die moet je dan wel
reserveren.
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Hoe ontdekken wij Denali?
We maken een trekking met de ranger Jim! Deze wandeling duurt 3-5 uur en we beklimmen
de Mt. Wight! Een kale gemakkelijk te bewandelen berg, waarbij je echter wel eerst een uur
door dichte struikgewassen heen moet banjeren. Dus op DISCO-toer (Discovery). Jim roept
voortdurend "hey bear"... om aan te geven dat WIJ eraan komen. Te gek, daar zaten we nou
net op te wachten! Maar ja, je kunt geen risico's lopen, dus wij roepen voortdurend "hey bear"
te roepen, in de hoop dat er GEEN beer aankomt, logisch toch? Beetje maf is dat wel... In een
kleine groep van 3 met Jim en een leerling ranger genieten we van een prachtige wandeling
met een uiteraard adembenemend uitzicht over de dalen van het Denali park. Het herinnert
ons een beetje aan de Schotse hooglanden, maar dan met veel hogere bergen. Onderweg zien
we vele verschillende planten, sommige kun je eten. Het zijn vooral laaggroeiers omdat dit
een gebied is van taiga naar toendra. Jim vertelt dat een bepaald soort bloem eerst een matje
moet aanleggen en dan pas na 7 jaar bloeit! En wij zien zo'n plant! Tja, dan heb je toch wel
respect voor de natuur. We hiken weer naar beneden en zijn in 4 uur tijd weer op de
gravelweg. We zitten heerlijk lui, na deze toch wel wat onwennige 'zware' trekking voor een
fietser, in de bus! Genietend van brood met worst en brood met jawel: pindakaas rusten we
wat uit en genieten we van fantastische uitzichten. We zien Dall-Sheep (bergschapen),
grizzlyberen op 2 km afstand, karibu's en 'groundsquarrels', soort marmotjes. Op de terugweg
dommelen we af en toe in slaap, maar dat schijnt ook bij andere toeristen zo te zijn. Wat
grappig is, is dat de chauffeuze schijnbaar precies weet waar de dieren te vinden zijn. Zo nu
en dan stopt ze opeens en ziet ze boven haar een bergschaap! Hoe is het toch mogelijk? Soort
van chauffeuze rondje rond de kerk en dan anders... Daarnaast moeten ze ook nog rijden, en
er is een stukje bij..... ja dan gaat Jeannette toch aan de linkerkant van de bus zitten...
Sledehondendemonstratie
De laatste dag vermaken wij ons met een sledehondendemonstratie, geweldig hoe een team
van honden zulke gigantische afstanden kan afleggen! Ze hebben de functie van surveillance
in het park ('swinters), als ambassadeur en staan ook symbool voor de natuur. Voor een team
honden heb je diverse 'karakters' nodig. De grote jongens (ACHTERAAN!), zij moeten de
slee op gang brengen. De uitgebalanceerde evenwichtige broeders middenin en de snelle
leidende rakkers voorin. In Alaska en ook in Yukon (Canada) hebben ze wedstrijden met deze
honden over 1400 mijl! Deze Alaskische hondensoort is zeer speciaal, ze hebben zeer
compacte voeten, die kunnen elk soort sneeuw aan i.t.t. de snelle wedstrijdlopers. Een mooie
en leerzame ervaring!
North Pole, de thuishaven van Santa Claus (de kerstman!)
Via Fairbanks, een ietwat saai aandoende stad met wel een fantastische supermarkt (een mens
wil wel eens wat anders dan blikvoer) gaan we zuidwaarts naar North Pole, een klein dorpje.
Alle kinderen hier denken dat Santa Claus op de noordpool woont. Kinderen schrijven brief
met als adres: kerstman, noordpool. En daar weten de Amerikanen wel raad mee! Er is een
heus Santa Claus House, het hele jaar geopend! Het staat vol met mooie kerstartikelen,
minder ballen en slingers, maar meer poppetjes en frutseltjes. Kinderwensen hangen aan een
muur, heel schattig: een kindje wenst zich bv. filtstiften en een ander kindje vraagt of oma
gauw gezond wordt. Dat is toch wel lief. Je mag ook zelf een wens doen bij de ECHTE
kerstman, maar hij is niet elke dag aanwezig (heeft bijbaantje bij het postkantoor). We missen
hem net, maar ik (jeannette) doe toch voor een zeer klein aantal dierbaren 'in gedachten' een
wens. Buiten lopen 2 prachtige karibu's en staat er een slee. Daarnaast vindt je een megagrote
kerstman van zo'n 15m hoog! Ja, alles in Amerika is groot! Bijzonder grappig om hier een
stop te maken, mooie afwisseling van de lange rechte route.
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De Alaska Highway, ontmoeting met 3 Zwitserse fietsers
In Delta Junction eindigt de Alaska Highway (1423 mijl), die in Dawson Creek begint. Deze
gigantisch lange weg is aangelegd uit militair strategische overwegingen, nl. om
Rusland/Japan tegegas te bieden. We starten eigenlijk aan het eindpunt en maken kennis met
het eerste stuk zeer lange rechte weg met bomen, bomen en bomen!
Aan het einde van de eerste dag AH worden we ingehaald door 3 Zwitsers, namens Hubert,
Willy en John! Verschillend van leeftijd EN snelheid fietsen ze met allen met een
aanhangertje. Leuk om fietsers te ontmoeten! Ze hebben net de Dalton Highway achter de rug
en dat wil wat zeggen! Dit is de weg langs de pipeline naar het noordelijkste Prudhoe Bay,
waar weinig is te zien. MAAR het verdient respect, want deze weg is zo'n 600 km lang over
gravelweg en kent ook nog eens hoogteverschillen. Zij kregen te maken met ladingen
aanvallende muggen en een weg met vrijwel geen voorzieningen! Petje af! Trouwens nog
meer petje af voor Dick Verschuur en Els Schaap, onze fietsvrienden van St. Klein Verzet, zij
hebben deze route heen- en teruggereden, onze complimenten. We fietsen een stukje met de
Zwitsers op en komen op een camping, die niet meer bestaat. Gelukkig woont er nog wel een
echtpaar met 7 chiauwawa's en we mogen kamperen. Toch zijn we allen best wel moe, dus
komt het niet tot een geweldige praatavond, bovendien gaat het regenen. Ietwat plakkerig
kruipen we de slaapzak in, want een douche is er niet. Eigenlijk wilden de Zwitsers naar
Vancouver, maar dat is totaal niet haalbaar in 3 weken tijd! Ze hebben zich gigantisch
verkeken op de afstanden van Alaska en Canada! Ze besluiten een stuk met de boot te varen
vanaf de kust. De volgende dag halen we elkaar zo nu en dan in totdat we ze uit het oog
verliezen. Gruetzi!

Reisverslagen Noord Amerika Even korte tijd terug in Alaska.
Nieuwsbrief juli 6, 2005 09:10 pm
Even korte tijd terug in Alaska.
Haines Junction (Canada) - Haines (Alaska), een betoverend mooie route boven de
boomgrens! Deze 240 km lange 'scenic route' wordt in de boekjes omschreven als een vd
mooiste routes van Alaska/Canada. Als we aankomen in Haines Junction horen we dat er een
BIKE-RELAY plaatsvindt, precies op het moment als wij ook de route op willen gaan. Een
bike relay is een soort estafette race voor fietsers. We lachen als ze ons vragen of we ook
willen meedoen! Are you kidding? With all that stuff?? We zien weinig fietsers onderweg,
maar hier worden we verwend met een hele camping vol! Het is een echte recreatietocht
waarbij een team uit meerdere personen bestaat. In mijn (jeannette) studentenleven heb ik dit
eens joggend gedaan, de zgn. Lauwersloop van Leeuwarden naar Groningen met 16 studenten
in een team. Meedoen met bagage zit er niet in, we besluiten daarom om wat uit te slapen en
achter de meute aan de fietsen! Met 3 dagen proviand gaan we op pad om de hoogte in te
fietsen! We moeten een pas over van 1070m en we blijven volgens de kaart boven de
boomgrens fietsen, yes we gaan op avontuur! En we worden niet teleurgesteld, de route is
zeer goed te befietsen, lange stijgingen, geen stijle stukken en we worden beloond met
prachtige uitzichten op witte bergen en alle soorten en maten. Het weer kan niet beter, rond de
25 graden en volop zon! Naarmate de route vordert wordt het hoger en mooier. Op de 2e dag
zien we alle terugkomende fietsers (per auto) terug en we worden flink toegezwaaid!
Jeannette maakt veel foto's (tik) en we genieten van dit ongelovelijk en vrijwel
onbeschrijvelijk mooi gedeelte van Canada/Alaska (halverwege komen we nl. de grens over).
De laatste dag is min of meer bergafwaarts, met ietwat vermoeide benen genieten we van een
rustdag in de mooie kustplaats Haines.
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Skagway, het Volendam van Alaska!
Vanaf Haines gaan we verder met de boot naar Skagway. We proberen een pickup truck te
ontdekken, die onze fietsen mee kan nemen (scheelt weer geld), maar er zijn alleen maar
campers te zien en die kunnen moeilijk onze fietsen transporteren, tenminste dat denken we.
We betalen 84 dollar (veel geld, vinden we zelf), maar dan krijg je ook een uurtje een
cruisegevoel! Het zonnetje begint te schijnen en een uur later meren we aan in "Volendam"!
Skagway, een echte cruisebestemming! Op afstand (vanaf onze simpele ferryboot) zien we 4
supergrote luxe cruisschepen liggen. Het dorp erachter is nog nauwelijks te zien, maar het
geheel met hoge bergen maakt het tot een echt 'folderplaatje'. Skagway wordt vanaf mei t/m
september elke dag aangedaan door minimaal 2 cruisships, in het hoogseizoen 4-5 per dag!
En wat betekent dat nou? Op een cruiseship kunnen 3500 toeristen mee. Dus wordt het dorp
Skagway tussen 10.00-17.00 geannexeerd door 15.000 toeristen! Op het moment van drukte
komen ook wij aan in de haven. Het lijkt wel een gekkenboel. Ladingen toeristen, historische
treinen met ontelbaar vele wagons, ouderwetse nepbussen, fietsriksja's in moderne stijl,
stoomlokomotief en het restverkeer, waaronder een politieagent te fiets! Kortom, ietwat
warrig kijken wij om ons heen en zijn we weer terug op aard! Het voordeel is wel dat je alles
vlak bij elkaar hebt. We doen boodschappen en gaan naar de knusse camping, waar we zelfs
een stukje gras vinden om de tent op te zetten! Voor Skagway geldt, dat de
cruisebootmaatschappijen tevens hun aandeel hebben in de winkels, excursies en transport.
Hier wordt in no time gigantisch veel geld uitgegeven. Er zijn maar liefst 32 juwelierszaken!
Al met al doet het wel sprookjesachtig aan. De huizen zijn gerestaureerd in diverse kleuren en
je vind overal houden trottoirs, soort van cowboyachtig luxedorp. Het kapitalisme viert hier
hoogtij in deze toeristische monocultuur!
IJS eten met de camperclub!
Op de camping in Skagway genieten we van onze zelfgebakken pannekoeken met Maple
Syrup! Tegenover ons zien we 5 dezelfde campers (chevrolet, normaal busjesmodel maar dan
heel mooi en luxe). We schatten zo in dat ze bij elkaar horen. En jawel, steeds meer 'oudjes'
komen binnengewandeld en gaan in een halfronde kring zitten met het uitzicht op ONS! Wij
liggen op ons matje in de zon bij te komen van de 'zware' boottocht van een uur. We zijn
elkaar aan het observeren en al gauw komt een van de 'retired one's' ons bezoeken. Meneer,
hij lijkt op Kofi Annan (mooie man met soort van rechtvaardige doch strenge uitstraling)
vraag ons om hun te 'enjoyen'. Ze zijn nl. aan het ijs eten en ze willen dat graag met ons delen.
OK, Gerrit zet z'n benzinebrander uit en we zitten midden in de club, genietend van ijs met
peanutbutter! Het zijn ontzettende vriendelijke mensen en ze zijn zeer geinteresseerd. We
praten zomaar zo'n 2 uurtjes en worden verwend met ijs en koekjes in soorten en maten. Dat
is geweldig, koffie toe...
Deze groep komt uit verschillende staten van de VS en Canada en ze hebben 1 ding gemeen:
hun camper van het merk chevrolet roadtrek 190/200. Er is 1 fabriek die deze type camper
bouwt. En we vinden dit wel wat voor als we 'retired' zijn, want het is een fantastische luxe
auto! Niet zo'n bakbeest van een caravan maar gewoon een mooie auto, die ook camper is.
Dus als Gerrit en ik met aow zijn, wordt dit hem! Deze groep zoekt vooral de combinatie van
vrijheid (zelf de route rijden in eigen tempo) en gezelligheid onder elkaar op bepaalde
toeristische plaatsen. Ze genieten volop en wij zijn er nu al van overtuigd: ze reizen hier veel
meer dan bij ons, vooral op wat oudere leeftijd, dat verdient ook een bepaald respect! Een
mooie ontmoeting, Kofi en zijn vrouw gaan ons mailen, want ook onze manier van reizen
vinden ze geweldig! Een mooie ontmoeting! Opnieuw een staaltje gastvriendelijkheid van de
Amerikaanse bevolking.
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Tot hiertoe hebben Gerrit en Jeannette in 6 weken tijd 3040 km gereden en moet er al het
nodige geld ingezameld zijn voor het bevorderen van onderwijs onder kansarme kinderen.
Onderweg wordt ter plekke bekeken welke projecten in aanmerking komen voor steun.
Ook de OPD heeft een sponsorbedrag gestort.
Er zijn de volgende mogelijkheden tot sponsoring.
KILOMETER-SPONSORING
Voor iedere VIJF KILOMETER die fietsend wordt afgelegd betaal je één sponsorcent. Dat is naar verwachting
10 eurocent per dag! Voor opgave:
http://www.stichtingkleinverzet.nl/component/option,com_facileforms/Itemid,146/
KAARTJE MET DE GROETEN UIT-SPONSORING
Wie vindt het nou niet leuk, om een eigengeschreven kaartje met de ouderwetse post te ontvangen? Voor 10 euro
krijg je een kaartje toegestuurd uit het land naar wens(Alaska, Canada, VS, Midden-Amerika of Zuid-Amerika)!
Geef je naam en postadres door aan fietsdrang@gmail.com en maak 10 euro over op bankreknr. 57 25 43 557.
En je bent verzekerd van een prachtige kaart!
Zie voor verdere informatie onder www.stichtingkleinverzet.nl, onder "fietsers onderweg" of fiets@fietsdrang.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie bollenteelt goed bezocht.
Structureel overleg over duurzame bollenteelt.
Gedeputeerde Ali Edelenbosch en Tanja Klip-Martin van respektievelijk landbouw/natuur en
milieu, verwachten een belangrijke meerwaarde van het structureel overleg "platvorm
duurzame bollenteelt". Op een goed bezochte conferentie over de toekomst van de bollenteelt
in Drenthe spraken de deelnemers af regelmatig bijeen te komen voor nadere uitwerking van
het plan van aanpak dat in Assen is besproken. Daarbij spitste de discussie zich toe op vier
thema's: gewasbescherming-spoelgrond-spoelplaatsen en grondwateronttrekking.
Op de conferentie gaven de partijen blijk van goede wil om samen te werken aan een
duurzame bollenteelt in Drenthe. Edelenbosch prees in die context het stimuleringsproject van
de sector en de Provincie.
Doelstelling is dat in drie jaar tijd de milieubelasting als gevolg van
gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 75 procent is verminderd. De telers gaven op hun
beurt aan dat ze daarbij aanzienlijke risico's lopen, maar dat ze bereid zijn die voor een
duurzame teelt te aanvaarden.
De gedeputeerde wees in haar slotwoord op het belang van diversificatie van de Drentse
Landbouw. "De vergroting van de Europese Unie heeft gevolgen, ook voor de landbouw in
Drenthe Meer dan voorheen moeten agrariërs ondernemers zijn om het hoofd boven water te
houden. De provincie is dan ook blij met de ontwikkeling van het bollenareaal".
De relatief jonge bollenteelt in Drenthe is aanvankelijk sterk gegroeid, maar is de afgelopen
jaren met ongeveer 800 ha. stabiel.
Namens de OPD, B.Popken commissielid M.W.G.
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De statenvergadering 15 juni
Jaarstukken 2004
(statenstuk 2005-185)
Vz. Wij hebben in de statenvergadering van 18 mei en in de commissie BFE een aantal
vragen gesteld bij de Jaarstukken, waar wij tot op heden geen bevredigend antwoord op
hebben gekregen.
Naar ons inzicht dient het saldo nog altijd afgelezen te worden uit de balans, en dan komen
wij op een resultaat van ruim €7 miljoen. (7.385.000), en niet op €12 miljoen (€12.179.000).
De accountant heeft duidelijk gesteld dat er geen rechtmatigheidscontrole is uitgevoerd;
er kan dus niet vastgesteld worden, dat de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten,
alsmede de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.
Doelmatigheidscontrole is niet meer verplicht en de in de jaarrekening opgenomen
kengetallen en toelichtingen daarop, zijn niet gecontroleerd.
Vz. er zijn gemeenten, en ook provincies die wel een rechtmatigheidscontrole uitgeoefend
hebben.
Tevens blijkt uit het accountantsverslag, dat bij geld, dat uit Europese fondsen komt
nauwelijks rechtmatigheidscontrole mogelijk is.
In de pers lezen we (ah/nrc 27 mei ’05), dat de drie noordelijke provincies 9 miljoen euro
subsidie aan Brussel moeten terug betalen, wegens onregelmatigheden in de boekhouding. Dit
is door het SNN bevestigd. Het SNN zou tussen 1995 en 1999 op een verkeerde manier
Europees geld als subsidie aan instellingen in Noord-Nederland hebben verstrekt.
Onze vraag aan GS is; hoeveel van die 9 miljoen euro heeft betrekking op projecten in
Drenthe, en welke projecten betreft het hier.
Helaas kon gedeputeerde Swierstra op de door ons gestelde vragen geen fatsoenlijk antwoord
geven, wat voor de OPD-fractie aanleiding was om de jaarstukken niet te fiatteren.

Voorjaarsnota 2005
(statenstuk 2005-187)
Vz. Het verheugt ons zeer, dat nu ook in de tweede kamer een meerderheid zich uitgesproken
heeft tegen de magneetzweefbaan. De OPD is nooit een voorstander geweest van de
zweeftrein en heeft zich altijd duidelijk uitgesproken voor de Hanzepluslijn ( AmsterdamAlmere-Zwolle-Groningen 180-200 km. per uur).
De miljarden die anders in de zweeftrein gestoken zouden zijn, kunnen nu gebruikt worden
voor verbetering van bestaande infrastructuur (bv. verbetering van de railaansluiting EmmenCoevorden, railverbinding Eemshaven, N33 of andere zaken, wat ons betreft een verhuizing
van vliegveld Eelde!).
Opcenten niet verhogen, wij blijven bij dit standpunt, al een reeks van jaren is gebleken dat de
inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting steeds hoger uitkomen dan geraamd (2004: 938.000
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/2003: 497.100) Onze eerder ingediende motie spreekt voor zich.
Vz. Uit de jaarstukken blijkt, dat de totstandkoming van de Contourennota en de Cultuurnota
veel tijd in beslag genomen heeft en dat dit tot een buitenproportionele kostenoverschrijding
heeft geleid.
Wij vinden ruim 4 ton ( 40% van €1.080.692,-) voor het schrijven van twee nota’s
aanzienlijk. Dat is nog erger dan de topsalarissen van directeuren. Bezuinigingen moeten hier
mogelijk zijn. Of denkt de gedeputeerde hier anders over?
( zie bv.:te realiseren ombuigingen op de interne organisatie, blz. 47 van de Voorjaarsnota.)
Motie efficiency.
Motie.
De Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 15 juni 2005 ter
behandeling van de Jaarstukken 2004 en Voorjaarsnota 2005
overwegende dat,
-de provincie afgerekend dient te worden op helder geformuleerde doelstellingen en de
gedegen financiële verantwoording.
-de burgers van de provincie er recht op hebben dat er zorgvuldig met hun belastinggeld
omgesprongen wordt, zeker in een tijd waarin veel burgers in moet leveren.
-ombuigingen in de personele sfeer in de provinciale organisatie
beperkt zijn.
-de provincie streeft naar minder bureaucratie.
-provinciale Staten in het dualisme niet alleen kaders stellen, maar ook controleren.
-ziekte van ambtenaren nooit mag leiden tot niet-behandeling van subsidieaanvragen.
besluiten;
het college van GS op te dragen de eigen organisatie aan een kritisch onderzoek te
onderwerpen met het doel de efficiency en doelmatigheid van de provinciale organisatie
te vergroten, zodat er financiële ruimte ontstaat voor nieuw beleid en verlaging van
lasten.
en gaan over tot de orde van de dag.
Ch.C. de Haas,
namens fractie OPD.

C.D. de Jong,
namens fractie de Jong.

Vz. In een artikel in het Dagblad vh Noorden van 31 mei kwam naar voren dat de
kindertelefoon, wegens overweldigend succes op woensdag en zondagmiddag gesloten is.
Er wordt zo vaak gebeld, dat er meer vrijwilligers opgeleid moeten worden, en daarvoor is
geen geld.
Vz. Wij hebben begrepen dat er om de kindertelefoon, ook op woensdag en zondag, draaiende
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te houden, €40.000,- extra nodig is. Hiervan zal Groningen €30.000,- voor z’n rekening
nemen en dan blijft er nog €10.000,- voor Drenthe.
De OPD is van mening, dat de kindertelefoon van buitengewoon groot belang is en daarom
dienen wij de volgende motie in:
Motie.
De Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 15 juni 2005,
overwegende dat,
-het van groot belang wordt geacht door Provinciale Staten, dat de kindertelefoon een
belangrijke plaats inneemt;
-het zo optimaal mogelijk bereik van de kindertelefoon gestimuleerd moet worden;
besluiten:
-het College van GS op te dragen, om de aanvraag voor subsidie, ingediend door het
bestuur van Bureau Jeugdzorg aan te vullen met E 10.000,- om hiermee het opleiden
van vrijwilligers te honoreren en de gelden hiervoor te halen uit het fonds flexibel
beleid;
-het College van GS op te dragen om aan een definitieve oplossing te werken voor de
jaren 2006 en daarna.
en gaan over tot de orde van de dag,
Ch.C. de Haas,
namens fractie OPD.

C.D. de Jong,
namens fractie de Jong.

In dit verband willen wij onder de aandacht brengen dat in de commissie Cultuur & Welzijn
gebleken is, dat er voor vrijwilligerswerk €350.000, - op de plank is blijven liggen, nota bene
wegens ziekte van ambtenaren. (blz. 8 verslag cie. C & W , 25 mei 05.)
Wat let het college om de financiering van de kindertelefoon per 2006 aan te vullen uit de pot
vrijwilligerswerk?
Vz.,Ik wil nog even reageren op de reactie van de gedeputeerde in eerste termijn, over de
voorlichting inzake Lyme.
Mevrouw Edelenbosch zegt, dat er volgens haar al een grote voorlichtingscampagne wordt
gevoerd op alle fronten, zij het op een wat terughoudende manier.
Mevrouw Edelenbosch vindt dat ook verstandig.
Welnu, ik moet vaststellen, dat er helemaal geen grote campagne wordt gevoerd. De fronten
van mevrouw Edelenbosch zijn mij absoluut onbekend. En op een wat terughoudende manier
campagne voeren is moeilijk voor te stellen. Folders op een tafel waar andere folders
overheen liggen. Zo houdt men zich aardig terug. Ik vind dat uiterst onverstandig en goed
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geld naar kwaad geld gooien. Je licht voor of je licht niet voor.
Wij, Staten van Drenthe, hebben volgens mij de taak en de plicht om onze inwoners en onze
gasten, op de hoogte te brengen van de gevaren inzake de mogelijkheid van besmetting van de
ziekte van Lyme, middels tekenbeten.
Als het ijs onbetrouwbaar is zetten we er ook een waarschuwing bij. En zo zijn er legio
voorbeelden te geven. We hebben hier te maken met een ziekte, een bacterieziekte, die
mondiaal de grootste ziekte wordt, die van dieren op mensen wordt overgebracht.
Als de bacterie op of in de nabijheid van de hartspier heeft gezeten en is verdwenen door een
kuur van antibiotica, kan het wel een jaar duren, voordat de symptomen afnemen.
Als het zenuwstelsel is aangetast middels ruggenmerg- en of hersenvocht kan het één á twee
jaar duren. Als patiënten al herstellen en misschien weer kunnen deelnemen aan het
arbeidsproces, hoeveel geld is er dan al besteed aan zorg?
Als door goede voorlichting een flink aantal besmettingen kunnen worden voorkomen, dan
ziet een ieder toch de zin daarvan.
Van belang is, dat er op efficiënte wijze, wordt kenbaar gemaakt, dat er in de grassen, in het
bos en op de heide, in de tuin en het plantsoen, teken aanwezig zijn en dat men daarop
bedacht moet zijn. Dat men na het zijn in de natuur extra aandacht moet hebben voor de
mogelijkheid, dat er teken op de huid kunnen zitten.
Dat men deze moet verwijderen en als er een beet is geweest men de wond in de gaten moet
houden. Geen paniek, maar wel eerlijk zijn. De eventuele angst voor terugloop van recreanten
en recreatie mag geen terughoudendheid tot gevolg hebben.
Ik beveel u de motie van ganser harte aan, ter voorkoming van menselijk leed, maar ook voor
de te trekken lijn naar ons aller economisch belang.
Ch. de Haas, 15 juni 2005
Vermeldenswaard is dat gedeputeerde Haarsma naar aanleiding van onze motie in verband
met de kindertelefoon toezegde het ontbrekende geld te zullen bijplussen.
De motie Lyme wordt door de staten, dit in tegenstelling tot óók de landelijke pers, niet op
waarde geschat. Helaas!
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Cursus “Begroting en Jaarstukken”.
De Onafhankelijke Partij Drenthe organiseert dit jaar een cursus voor haar leden en
leden van onafhankelijke politieke partijen in Drenthe.

De cursus bestaat uit twee (intensieve) dagdelen, aansluitend een middag en avond.
In het eerste dagdeel worden behandeld algemene theorie over betekenis van begroting en
jaarrekening in het algemeen en vooral die van provincies en gemeenten. We gaan daarna
dieper in op de inhoud van de begroting en jaarrekening, de onderdelen daarvan, met name de
balans en de begroting en rekening van baten en lasten. Wat staat er in en wat niet, wat heb je
eraan, hoe koppel je dat aan het politieke bedrijf etc. Steeds koppelen we terug van algemeen
naar de begroting en de jaarrekening van de eigen provincie of gemeente. We behandelen
verschillende belangrijke en veel voorkomende posten van de balans en de begroting en
rekening meer in het bijzonder. Met een oefening zal geprobeerd worden de deelnemers van
de cursus aan de hand van een eenvoudige casus zelf te laten werken om de verschillende
aspecten beter "tussen de oren" dan wel "onder de knie" te laten krijgen.
In het tweede dagdeel gaan we aan de hand van verschillende onderwerpen dwarsdoorsneden
maken en verdere verdieping krijgen: Functie en verklaring van het rapport van accountant,
Comptabiliteitsvoorschriften (oud) en BBV (nieuw), Reserves (wat zijn ze wel en wat zijn ze
niet), Rente, Afschrijvingen, Meerjarenbegroting. Veel zal getoond worden aan de hand van
een uitgebreide Powerpoint-presentatie. Van alle behandelde onderwerpen krijgt u een reader.
De cursus zal plaatsvinden op donderdag 29 september aansluitend middag en avond.
Aanvang: 13.30 uur. Plaats: Provinciehuis Assen, kamer 0.16.
Voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd.
De cursus zal verzorgd worden door drs. L.W.Verhoef.

Opgave voor deze cursus bij:
Nelly Nieuwenhuizen
tel.:050-5033631 of
n.nieuwenhuizen@drenthe.nl
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Milieuhandhaving
Tijdens de statenvergadering in februari heeft de OPD een interpellatie aangevraagd in
verband met milieuklachten in Hijken. Gedeputeerde Schaap heeft toen een rapportage
toegezegd van de gehele situatie. Deze rapportage is behandeld in de commissie MWG
van 23 mei jl., waarvan hieronder het verslag.
STATENCOMMISSIE MWG -23 MEI 2005;
9. Brief van 17 maart 2005, kenmerk 9/5.2/2005001826, inzake Rapportage Milieuklachten
Hijken (op verzoek van de fractie van de OPD op de agenda geplaatst)
Inspreekrecht
Zie voor bijdrage van de heer WILLEMS bijlage 1.
De heer KUIPER constateert dat de heer Willems erg teleurgesteld is in de rol die de provincie heeft
gespeeld. Inmiddels is het een half jaar verder en hij vraagt hoe de situatie nu is.
De heer WILLEMS antwoordt dat er momenteel sprake is van een "bemiddeling" en dat hij zich min of
meer gedwongen ziet om daar het beste uit te halen. Het is nog maar de vraag of dat het beste is voor
de omgeving. Hij moet echter zijn zakelijke belangen veilig stellen.
De heer SLUITER vraagt zich af wat de commissie precies moet met de brief van de OPD. Welke
vraagpunten liggen er? Is dit wel een goed moment om tot een ordentelijke afhandeling te komen?
De VOORZITTER meent dat deze vragen bij de vaststelling van de agenda hadden moeten worden
gesteld. Het lijkt hem dat de heer Popken in de gelegenheid moet worden gesteld een en ander toe te
lichten.
De heer POPKEN zegt dat gedeputeerde Schaap al een opsomming heeft gegeven van de zaken die
gebeurd zijn op het onderhavige bedrijf. Het is een voorbeeld van hoe het niet moet. Uit het dossier
blijkt dat handhavers allerlei feiten constateren maar ze vervolgens op andermans bordje leggen. Het
gaat spreker er nu om dat uitwassen worden bestreden en dat wordt nagegaan wat er allemaal mis is
gegaan in het handhavingstraject. Wellicht dat de conclusie zal worden getrokken dat er één loket
moet komen waar alles kan worden behandeld. De Productgroep Handhaving zou hierbij regulerend
kunnen optreden.
De VOORZITTER vraagt wie er dan achter dat loket zou moeten zitten.
De heer POPKEN antwoordt dat de provincie hier een coördinerende taak kan hebben omdat de
problemen vaak de gemeentegrenzen overschrijden.
De heer KUIPER kan instemmen met het pleidooi van de heer Popken voor één loket. Kennelijk is er
verwarring over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De communicatie daarover dient te worden
verbeterd.
De heer BEUMERS merkt op dat de productgroep handhaving nog vrij nieuw is en kennelijk nog de
nodige kinderziektes heeft. Het is van belang dat elk geval op zich wordt beoordeeld. Als het betoog
van de inspreker klopt, is er sprake van een gigantisch probleem. Zoiets hoort natuurlijk niet thuis in
een democratie.
Ook mevrouw STOEL vindt het zinnig om te komen tot één loket, maar er zijn natuurlijk ook
gemeentelijke en rijksbevoegdheden. Uit het betoog van de heer Willems blijkt in ieder geval dat de
communicatie te wensen overliet. Het is gewenst om daarover nader van gedachten te wisselen.
Mevrouw WESTERKAMP betreurt het dat alles zo lang heeft moeten duren. Hopelijk zal bemiddeling
ertoe leiden dat er een einde komt aan deze kwestie. In de nota over handhaving staat dat het beleid
zal worden afgestemd op dat van de gemeenten. Daarnaast wordt er verder gegaan op het pad van
de ISO-certificering. Moet nu verder worden gegaan dan in die nota staat, bij voorbeeld door een éénloketservice voor te stellen? Voorlopig dient de provincie zich er niet mee te bemoeien nu de zaak nog
onder de rechter is.
De heer BOSSINA meent dat deze kwestie alleen maar verliezers kent, hetgeen zeer te betreuren is.
Had de provincie niet eerder haar coördinerende handhavingstaak moeten benutten?
De heer SLUITER stelt vast dat er in ieder geval in communicatief opzicht het nodige is mis gegaan.
Nagegaan moet worden of hieruit lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.
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De heer C.D. de JONG zegt dat er sprake is geweest van paniekvoetbal van bestuurders en
ambtenaren. Dit alles verdient absoluut geen schoonheidsprijs en daarom zou moeten worden bezien
of niet kan worden gekomen tot één-loketservice in dergelijke kwesties. Het mag in ieder geval niet
meer voorkomen dat een inspreker amper uit zijn woorden kan komen omdat hij van mening is dat de
provincie heeft gefaald.
De heer HEETEBRIJ kan instemmen met veel van hetgeen hem voorafgaande sprekers hebben
opgemerkt. Hij wil graag focussen op de handhaving en de gemaakte afspraken. Het verdient wellicht
aanbeveling naar aanleiding van deze casus de handhaving en de taakverdeling nog eens te
evalueren.
De heer SCHAAP denkt dat het een open deur is als hij zegt dat niet altijd even duidelijk is wie het
bevoegd gezag is. Er zijn nogal wat instanties met handhavingsbevoegdheden, hetgeen ook tot uiting
komt in de rapportage over het onderhavige geval. Dat maakt het voor partijen niet erg overzichtelijk.
Naar verwachting zal nog dit jaar de nieuwe Wet op de handhavingsstructuur van kracht worden die
de bevoegdheden van de provincie aanmerkelijk zal uitbreiden. De provincie kan dan aanwijzingen
geven en gemeenten dwingen tot samenwerking. Ook kan worden gedacht aan één
handhavingsorganisatie binnen een provincie. Met het oog op een meer efficiënte en doorzichtige
handhavingsstructuur zijn enkele maanden geleden met de gemeenten de eerste afspraken gemaakt.
Het college is voornemens te onderzoeken welke structuur daarvoor het meest geschikt is, daarbij
uitgaande van de nieuwe wet. In de onderhavige kwestie moeten de formele en de informele kant
goed van elkaar worden onderscheiden. In formele zin betroffen vrijwel alle klachten een
gemeentelijke bevoegdheid. De provincie heeft daar de gemeente herhaaldelijk op gewezen en de
gemeente heeft dat ook erkend. Desalniettemin heeft de provincie met een zekere regelmaat
bemoeienis gehad met de kwestie-Hijken omdat zij zich toch enigszins verantwoordelijk voelde voor
de gang van zaken. Op 9 december 2004 is formeel een overtreding geconstateerd en toen is
onmiddellijk handhavend opgetreden, waarbij onder andere een dwangsombeschikking werd
opgelegd. De gemeente Midden-Drenthe heeft, nadat het college de brief van 17 maart heeft
verstuurd, een uitgebreid onderzoek ingesteld bij het bedrijf in Hijken. Het provinciebestuur
heeft daarbij assistentie verleend. Op grond van dat onderzoek heeft de gemeente de meeste
klachten ongegrond verklaard. De klachten met betrekking tot het dempen van een sloot zonder
vergunning en het gebruiken van licht verontreinigde grond zijn gegrond verklaard, maar kunnen
achteraf gelegaliseerd worden. Dat proces is nu gaande.
Nu de klachten formeel ongegrond zijn verklaard, dient de vraag te worden gesteld wat nu nog de
positie van de provincie kan zijn. In ieder geval behoeft zij niet meer handhavend op te treden. De
provincie is geen partij bij de bemiddeling. Spreker wijst erop dat er afspraken zijn gemaakt over de
klachtenafhandeling. Als er een klacht binnenkomt via de klachtenlijn die niet bestemd is voor de
provincie, wordt het desbetreffende bevoegd gezag ingeseind. Na verloop van tijd wordt geïnformeerd
wat er gebeurd is met de klacht.
De heer POPKEN spreekt de hoop uit dat in de toekomst een duidelijker handhavingsstructuur
dergelijke incidenten zal voorkomen.
De heer KUIPER heeft behoefte aan meer duidelijkheid over de rol van de provincie bij dergelijke
incidenten.
De heer SCHAAP gaat ervan uit dat de nieuwe Wet handhavingsstructuur wordt ingevoerd. De
provincie is nu met andere handhavingspartners in overleg over de vraag hoe die wet voor Drenthe
moet worden toegepast. Dat is niet zo eenvoudig want die partners willen heel graag hun
bevoegdheden houden. Het aardige van deze wet is dat de doorzettingsmacht van de provincie
aanmerkelijk wordt vergroot. Het is de bedoeling dat in ieder geval op 1 januari 2006 duidelijk is hoe
op deze weg verder zal worden gegaan.
De commissie zal hierover t.z.t. worden ingelicht.

De OPD was niet tevreden met de rapportage inzake de situatie in Hijken en ook is er in
de situatie weinig verbetering geconstateerd. Reden voor de fractie om in de staten van
13 juli 2005 een motie in te dienen met het verzoek een commissie van onderzoek in te
stellen. Helaas konden wij hiervoor alleen steun verkrijgen van kleine partijen als
Groenlinks en Lijst de Jong. Hieronder nog eens duidelijk de argumenten waarom een
onderzoekscommissie wel nodig is.
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STATENVERGADERING 13 JULI 2005;

Argumenten om een onderzoekscommissie in te stellen:
1. De situatie ter plekke geeft aan dat er niets, maar dan ook niets ten goede is veranderd.
Gaat heen en overtuigt uzelf !
Dat is mede voor de OPD aanleiding om op deze kwestie terug te komen in deze
statenvergadering na de behandeling in de commissie MWG van 23 mei jl.
2. De behandeling van genoemde zaak en de invoering van de nieuwe Wet op de
Handhavingsstructuur geeft geen vertrouwen voor de toekomst als de provincie niet
heel duidelijk gebruik maakt van de regiefunctie.
Reden tot aanzet van de onderzoekscommissie, is mede de opmerking van
gedeputeerde Schaap die stelt: “Het is niet zo eenvoudig om met andere
handhavingspartners overleg te plegen”. ( blz. 11 notulen cie-MWG 23 mei jl.)
(Het aardige van deze wet is, dat de doorzettingsmacht van de provincie aanmerkelijk
wordt vergroot!).
De Staten van Drenthe kunnen een grote rol spelen ter ondersteuning van de
gedeputeerde als dit onderzoek is afgerond.
3. Er zijn veel te veel vragen onbeantwoord gebleven zoals;
a. Waarom is er bij verschillende meldingen niet direct onderzoek ter plekke
gedaan?
b. Waarom wordt er met wisselende criteria gewerkt, zoals 30, 40 en 50 m3, bij
het storten van afval, met alle verwarring van dien?
c. Waarom wordt de handhavende taak van de provincie niet direct opgepakt als
de Milieufederatie hierop aandringt, aangezien uit bewijsstukken is vast te
stellen dat geen sprake is van 40 m3, maar van meer dan 500 m3 ?
Foto’s van de situatie hiervan zijn overlegd!
d. Waarom is niet opgetreden door de provincie toen bleek dat er afvoer op
oppervlaktewater plaatsvond c.q. had gevonden?
e. Waarom is niet adequaat omgegaan met de overtreder, toen bleek dat er
organisch afval werd gestort zonder dat er ontheffing door GS had
plaatsgevonden.
f. Waarom is geen actie ondernomen nadat VROM de Milieufederatie had
medegedeeld, dat de provincie bevoegd gezag is en was in deze.
g. Waarom werd niet opgetreden, toen bleek dat er meer dan 30 m3 buiten de
inrichting was opgeslagen.
4. Verder is te verwijzen naar de inspraak van de heer Willems, zoals die heeft
ingesproken op de commissievergadering van 23 mei jl., waarin een aantal gemaakte
opmerkingen een verder onderzoek rechtvaardigen.
5. Ook de aangeleverde stukken uit het dossier van de Milieufederatie geven alle
aanleiding tot het verschaffen van afdoende duidelijkheid voor nu en voor de
toekomst.
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Motie
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 juli 2005,
Kennis genomen hebbende van de gang van zaken rond de milieukwestie Hijken.
Overwegende,
- dat het vermijden en voorkomen van een dergelijk proces in de toekomst van groot belang is voor
een zorgvuldige en transparante handhaving,
- dat er recht gedaan dient te worden, mocht er blijken dat er aanzienlijke fouten zijn gemaakt.
Besluiten een onderzoekscommissie naar deze zaak in te stellen met als opdracht,
a.
b.
c.
d.
e.
f.

onderzoek naar de ambtelijke behandeling
onderzoek naar c.q. het in kaart brengen van de wettelijke verantwoordelijkheden
onderzoek naar tijdstip en gang van zaken rond ingediende klachten
onderzoek naar de verhouding en afspraken tussen provincie en gemeente
onderzoek naar alle verdere relevante zaken met betrekking tot het genoemde onderwerp, zoals
het al of niet adequaat handelen van direct verantwoordlijken
onderzoek naar al of niet juist verstrekken van informatie naar de staten van Drenthe

En gaan over tot de orde van de dag.
Ch.C. de Haas,
fractievoorzitter OPD.
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________________________________________________________
Tijdens de statenvergadering van 18 mei jl waren de Algemene Beschouwingen
aan de orde. Hieronder woordelijk het standpunt van de OPD, zoals dat door
onze fractievoorzitter verwoord werd.

PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE
Verslag van de vergadering van provinciale staten van Drenthe, gehouden op 18 mei 2005 in
het provinciehuis te Assen. (gedeelte OPD)

De heer DE HAAS:
Mijnheer de voorzitter. De wijze waarop de behandeling van de algemene
beschouwingen georganiseerd is, vinden wij toch wat minder gelukkig. In de brief van
16 maart jl. van het Presidium lezen wij dat "in de algemene beschouwingen op
hoofdlijnen de 'politieke stand van Drenthe' en de wensen voor het komende
begrotingsjaar worden aangegeven." De Voorjaarnota staat als zodanig vandaag niet op
de agenda, de behandeling daarvan volgt op 15 juni, hoewel de inbreng van de fracties
nu al deels een reactie kan zijn op de plannen van het college. Ook de beantwoording
van technische vragen over de Voorjaarnota en de jaarstukken, een dag na de algemene
beschouwingen, vinden wij niet erg gelukkig gekozen. Maar wij kunnen ermee leven.
Ik had nog een opmerking willen maken over de lijst van collegebesluiten. Als digibeet
druk ik vaak op verkeerde knoppen en dan krijg is iets wel of niet te zien en daarom
haal ik mijn informatie vooral uit persberichten waarin het collegebeleid wordt
verklaard. Inmiddels is mij bekend dat alle collegebesluiten in het SIS staan en wij
zullen nu proberen daarvan wat kennis te krijgen.
In onze algemene beschouwingen bij de begrotingen 2004 en 2005 hebben wij betoogd
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dat alles wat de staten willen zijn weerslag moet vinden in duidelijk meetbare
doelstellingen. Ook in het Voorjaarnota 2005 en de jaarstukken 2004 ontbreken die. In
de Voorjaarnota wordt geregeld op het belang van monitoring gewezen, maar slechts
eenmaal, namelijk op pagina 26, worden ook de indicatoren aangegeven, overigens
zonder een nulmeting daarbij.
Een onderdeel van de accountantscontrole, namelijk de rechtmatigheidcontrole,
ontbreekt dit jaar. Wat moeten wij eigenlijk onder rechtmatigheidscontrole verstaan?
Kan het college daarvan een definitie geven?
In het verslag van bevindingen van Ernst & Young, dat wij overigens pas op 7 mei
ontvingen, terwijl het al op 11 april beschikbaar was, staat dat volgens de richtlijnen van
het Nederlands Instituut voor Register Accountants (NIVRA) een accountant geen
opdracht mag aanvaarden indien het normenkader onvolledig is. Dit op grond van de
brief van het ministerie van 24 november 2004. Het lijkt er sterk op dat overheden, dus
niet alleen de provincie Drenthe, en accountants zich door het scheppen van steeds meer
regels en bureaucratie, aan die controle wensen te onttrekken.
In dit licht begrijpen wij niet waarom een reserve als de Reserve flexibel beleid,
waarvoor duidelijke en eenvoudige richtlijnen gelden, nu ineens opgeheven moet
worden.
Simpele regels als die van de ASV lijken soms moeilijk toepasbaar. Volgens artikel 29
van de ASV moet een organisatie die subsidie ontvangt - als voorbeeld noem ik
DrentsGoed - voor 1 mei van het jaar volgend op het subsidiejaar haar financieel verslag
en verslag van activiteiten hebben ingeleverd. Wij vragen ons af waarom dit dan niet
gebeurt.
Voorzitter. Ik kom op de Jaarrekening 2004.
Op verschillende plaatsen in het boekwerk Jaarstukken 2004 wordt vermeld en
gesuggereerd dat het saldo van baten en lasten in 2004 €12.179.000,-- is.
De tweede alinea van de inleiding begint met: "Het rekeningresultaat bedraagt
€12.179.000,--...". In punt 2 van het Advies in de Beleidsbrief staat: "Kennisnemen van
het resultaat ad €12.179.000,-- over 2004..." en in het ontwerpbesluit staat onder II
hetzelfde. Daar staat namelijk:
"II. kennis te nemen van het resultaat ad €12.179.000,-- over 2004...".
Dit is onzes inziens allemaal niet correct, want in werkelijkheid is het saldo van baten en
lasten een heel ander bedrag. Het werkelijke saldo van baten en lasten laat zich afleiden
uit de toe- of afname van het eigen vermogen. Volgens de balans (pagina 219 van de
Jaarstukken 2004) is het eigen vermogen per 31 december 2004 €86.747.000,--, terwijl
dit op 31 december 2003 €79.362.000,--. Het eigen vermogen is dus toegenomen met
€7.385.000,--. Dít is dus het werkelijke saldo van baten en lasten.
De heer HARLEMAN: Ik weet niet waarom de heer De Haas dit nu aan de orde stelt, want de
jaarrekening komt in de commissievergadering nog uitgebreid aan de orde, maar wat de heer
De Haas ons nu voorrekent staat precies zo op pagina 205 van de Jaarstukken 2004. Er is
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sprake een resultaat voor en een resultaat na verrekening van de reserves.
De heer DE HAAS: Wij komen met betrekking tot de Jaarrekening tot een iets andere
conclusie. Het was veel duidelijker geweest wanneer wat "Resultaat voor bestemming"
is genoemd, simpelweg was aangeduid met "Saldo van de baten en de lasten".
Kortom, de conclusie is dat het werkelijke saldo van de baten en de lasten over 2004
€7.385.000,-- is, en dat is toch iets anders.
De heer HARLEMAN: Nee, dat is niet zo. Het werkelijke saldo is ruim €12 miljoen, maar
het gaat ten koste van ons vermogen.
De heer DE HAAS: Het is toch helder dat volgens de Jaarrekening 2003 de
voorzieningen €2,9 miljoen waren, terwijl het volgens de Jaarrekening 2004 €21,3
miljoen is? Volgens de Jaarrekening 2003 was het eigen vermogen op 31 december 2003
€112,2 miljoen, terwijl dat volgens de Jaarrekening 2004 op 31 december 2004 €79,4
miljoen was.
Ik kom nu op de essentie van mijn betoog: dit alles betekent in onze optiek dat omdat in
beide gevallen een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven een van beide
verklaringen ten onrechte is afgegeven.
De heer HARLEMAN: Ik kom er in de commissievergadering nog wel uitgebreid op terug,
maar ik wil de heer De Haas nu al wel zeggen dat hij niet zoveel moet luisteren naar de heer
Verhoef. Het verschil in vermogen is veroorzaakt door de invoering van het BBV. De
bestemmingsreserves voor derden mogen niet meer tot het eigen vermogen worden gerekend
en daarom is ons eigen vermogen gedaald. De heer Verhoef heeft daar een andere opvatting
over, maar op dat punt zit de heer De Haas fout.
De heer DE HAAS: Als ik fout zit, zit ik fout. De heer Verhoef heeft in het verleden
inderdaad op deze zaken geduid, maar ik ben nu van mening dat wat ik zojuist heb
gezegd, akkoord is. Maar in de commissievergadering komen wij op de technische zaken
wel terug, dan mag de heer Harleman het nog eens uitleggen en dan zullen wij onze
uitleg daaraan toevoegen.
De heer HARLEMAN: Morgen ben ik er helaas niet, maar op zich gaat het ook niet om een technische
vraag. In de commissie zal ik uitgebreid op het resultaat over 2004 terugkomen.

De heer DE HAAS: Wij zullen daarover nader van gedachten wisselen, maar dat laat
onverlet dat volgens statenstuk 2005-185 aan PS wordt gevraagd de jaarstukken 2004
vast te stellen. De vraag is nu of dat formeel juist is. Moeten volgens de Provinciewet PS
wel de jaarstukken vaststellen en kennisnemen van het Jaarverslag?
Voorzitter. Veel plannen die GS hebben, zullen in samenwerking met de gemeenten
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verwezenlijkt moeten worden en dat is voor ons een punt van zorg. Veel gemeenten
zullen bij de uitvoering van al die plannen in de buidel moeten tasten en het is de vraag
of de gemeenten de gevraagde bedragen op kunnen hoesten. Lang niet alle gemeenten in
Drenthe verkeren in een financieel rooskleurige positie en ook de gemeenten kunnen niet
steeds maar de lasten voor de burgers blijven verhogen terwijl tegelijkertijd de
voorzieningen onder grote druk blijven staan.
Wij pleiten er reeds enkele jaren voor, onder ander via het indienen van moties, de
opcenten op de MRB niet te verhogen. Ook dit jaar zijn wij van mening dat een
verhoging van het aantal opcenten niet gewenst is. Ook de VVD heeft dit reeds laten
weten en daar zijn wij blij mee. Op dit punt wil ik dan ook een motie indienen.
Motie Q
De Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 mei 2005,
overwegende, dat
het wenselijk wordt geacht door Provinciale Staten, dat de opcenten van de
motorrijtuigenbelasting niet moet worden verhoogd, omdat de Drentse burger, die mede gelet
op de uitgestrektheid van onze Provincie Drenthe en de magere dekking van het openbaar
vervoer, en de hoge brandstofkosten niet zwaarder belast moet worden in deze;
en, het al in een reeks van jaren is gebleken, dat de inkomsten voor de provincie Drenthe met
betrekking tot de motorrijtuigenbelasting, steeds hoger is geweest dan de begroting;
besluiten, dat
het college van Gedeputeerde Staten geen verhoging van de opcenten mag toepassen in 2006;
en gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslagingen.
De heer HARLEMAN: Ik wil de OPD erop wijzen dat een bedrag van €99 miljoen is
gereserveerd voor investeringen ten behoeve van het verkeer. Als de OPD minder geld wil
binnenhalen via de opcenten, zou zij zo consequent moeten zijn ook uit te spreken dat wel
minder ten behoeve van het verkeer geïnvesteerd kan worden. Of legt de OPD die link niet?
De heer DE HAAS: Ik leg die link niet. Ik heb alleen gezien dat er een verhoging met
2% zit aan te komen en daar ben ik tegen. Gelet op wat in het verleden de
meeropbrengsten zijn geweest, heeft de Drentse burger er recht op dat het aantal
opcenten niet verhoogd wordt. Gelet op het bestedingspatroon is die verhoging naar
onze mening ook niet nodig.
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Voorzitter. Belangrijke financiële stukken als Voorjaarnota, jaarstukken en begroting
zijn niet alleen bedoeld om een aantal doelstellingen te formuleren en financiële
verantwoording af te leggen maar ook om in te spelen op belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen.
Er is de laatste jaren veel kritiek op de overheid geweest en wat het asielbeleid betreft
kan de OPD constateren dat veel van haar al in een veel eerder stadium genoemde
doelstellingen nu door andere partijen, ook landelijke, zijn overgenomen.
Een ander punt van kritiek is de toenemende bureaucratisering, die onder andere een
gevolg is van de vele fusies en de schaalvergroting op alle gebieden waar de overheid
mee te maken heeft. Dat die bureaucratisering in vele gevallen ten koste gaat van het
uitvoerend werk, bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening, waar hulpverleners een groot
deel van hun tijd bezig zijn met het invullen van formulieren in plaats van met
daadwerkelijk hulpverlenen, is overduidelijk. Veel tijd en geld gaat naar management,
overheadkosten en vergaderen. Ook de voorzitter van de Raad van State, de heer
Tjeenk Willink wijst hierop en hij stelt voor de hele publieke sector eens door te lichten
op bureaucratische geldverspilling. Is het college bereid de eigen organisatie nog eens
onder de loep te nemen op het punt van efficiency?
Voorzitter. In twee jaar tijd zijn in Nederland negen voedselbanken opgericht en ook in
Drenthe zijn initiatieven in die richting van de grond gekomen. De OPD steunt deze
initiatieven van harte.
De OPD heeft er waardering voor dat amendementen die zij heeft ingediend bij de
behandeling van de Contourennota over de Stichting Paardrijden Gehandicapten in
Westerbork en de Stichting Welzijn Doven Drenthe tot positieve acties hebben geleid
van de provincie richting deze beide instellingen.
Voorzitter. Ik kom op een ander, maar naar mijn mening ook heel actueel onderwerp,
namelijk de muskusrattenbestrijding. Wij moeten, helaas, vaststellen dat het toegezegde
evaluatieonderzoek nog niet beschikbaar is. Wat is de reden hiervan? De OPD is
ongerust over de bedreiging door de muskusrat. Het gaat niet alleen om de aantallen en
de gevaren voor de oevers, maar ook om verspreiding van de lintworm en andere
besmettelijke ziektes. Thans is nog geen bedreiging voor de mens vastgesteld, maar wie
weet wat er bij overpopulatie gaat gebeuren. De provincie Drenthe dient onderzoek
hiernaar te steunen en zo nodig te initiëren. Het bestrijden van de muskusrat moet onze
voortdurende intensieve aandacht hebben. Als het Noorden achter de feiten aan gaat
lopen, zullen de bestrijdingskosten een veelvoud gaan bedragen van wat daar nu aan
wordt besteed. En de provincie blijft verantwoordelijk. Ook acht de OPD het
voornemen van Europa om richtlijnen op te stellen die het bestrijden van de muskusrat
onmogelijk maken, laakbaar. Betaalt Europa ook de kosten als Nederland onderloopt?
Wij zijn erg verheugd dat de heer Albert Janmaat heeft aangegeven vandaag in het
Europees Parlement hierover te zullen interpelleren.
Voorzitter. Het verzelfstandigen van Het Drents Landschap gaat naar schatting
€300.000,-- kosten. Kan de gedeputeerde aangeven waarom verdere verzelfstandiging
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nodig is? De stichting, die zeer goed werk doet, voldoet toch aan de doelstelling.
De OPD maakt zich ernstig ongerust over de ontwikkelingen in de natuur. Was Drenthe
jaren geleden nog een van de meest wildrijke gebieden van Nederland, nu zien wij een
verarming van de wildstand, van de fauna, die zijn weerga niet kent. Verslechtering van
de leefomgeving van de dieren heeft onherroepelijk een weerslag op de mens. Erkennen
college en staten dit probleem en zo ja, wat denken zij hieraan te doen. Of moet Gods
water maar over Gods akker stromen?
De OPD is van mening dat de groene organisaties geholpen moeten worden met het
beheer, met het stofferen van landschap en met biotoopverbetering en regulering.
Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid is de ziekte van Lyme, de zogenaamde
tekenziekte. Deskundigen voorspellen dat binnen een periode van 5 tot 10 jaar 100%
van de teken besmet is. Elk jaar worden meer dan een miljoen mensen door een teek
gebeten. Elk jaar worden ongeveer 20.000 mensen besmet met Lyme. Vastgesteld is dat
de kosten hiervan voor de samenleving hoger zijn dan €25 miljoen. Het voert nu echter
te ver om hierover in detail te treden.
De OPD denkt dat bestrijding van de teek moet plaatsvinden door insecteneters.
Daarom moeten wij zorgdragen voor een uitbreiding van de zangvogelstand door het
bevorderen van nestgelegenheid en predatieregulatie, door de monocultuur te
compenseren door de inrichting van andere landschapselementen. Kortom, het
probleem moet duidelijk benoemd worden.
Het verbaast ons dat de landelijke overheid nog geen stappen in de richting van een
uitgebreide voorlichting heeft gezet. In onze optiek is dat een grove nalatigheid, omdat
voorlichting en preventie veel leed maar ook veel geld kan besparen. De OPD is verder
van mening dat Drenthe als fiets- en wandelprovincie verplicht is de recreant die wij
graag uitnodigen om in natuurlijk Drenthe te verblijven, te waarschuwen voor de teek.
Een goede voorlichting is van het allergrootste belang. Dat er landelijk nog niet
uitgebreid wordt voorgelicht, hoeft Drenthe als goede gastheer er niet van te
weerhouden deze voorlichting en waarschuwing wel te geven. Daarbij komt dat op
termijn de investering in die voorlichting ruimschoots wordt terugverdiend door lagere
uitgaven in de gezondheidszorg. Centraal staat echter de bescherming van de mensen
voor de ernstige besmetting met Lyme, die bij verwaarlozing, hetgeen onbewust kan
gebeuren, onherroepelijk tot de dood leidt. Daarom willen wij hierover een motie
indienen.
Motie R
De Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 mei 2005,
overwegende, dat
het van groot belang wordt geacht door Provinciale Staten, dat een goede voorlichting dient
plaats te vinden inzake de ziekte van Lime, ook wel genoemd de tekenziekte;
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dit van belang is voor onze inwoners, maar ook voor de vele bezoekers van onze Provincie
Drenthe, die komen wandelen, fietsen en verblijven in de natuur;
het voorlichten en waarschuwen op termijn kostenbesparend is voor de gezondheidszorg;
besluiten:
het College van GS op te dragen, om voor de zomer een voorlichtingsfolder te ontwikkelen, in
samenspraak met de groene organisaties, sportfederaties, VVV's, NLTO en andere betrokken
organisaties;
dat het College zorg moet dragen voor adequate verspreiding;
dat deze motie ter kennis wordt gebracht van de landelijke overheid en alle andere
provincies;
en gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: Ook deze motie maakt deel uit van de beraadslagingen.
De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Het drama van de veel te dure verhuizing
van RTV Drenthe behoeft geen nader betoog. De OPD wil ervoor waken dat de Drentse
burger moet bloeden voor de omroepgelden. Ten aanzien van de indexering zal RTV
Drenthe op een lijn dienen te worden gesteld met alle andere budgetinstellingen.
Voorzitter. De OPD heeft kennisgenomen van het jaarverslag Handhaving. Politiek ligt
de verantwoordelijkheid voor milieu en handhaving bij twee gedeputeerden. Wij vinden
dat een goede zaak. Organisatorisch is de handhaving binnen de provincie
ondergebracht in een specifieke sector. Of dit een verbetering is, zal de toekomst leren.
De OPD is voorstander van centralisatie van de handhaving. Dit houdt in dat het
zwaartepunt van de handhaving bij de provincie komt te liggen. Ook IPO-verband
wordt de problematiek onderkend en is het standpunt "... dat handhavingspartners van
elkaar dienen te weten wat je van elkaar kunt verwachten."
Tot zover in eerste termijn.
De VOORZITTER: Ik constateer dat niet alleen de heer Kloos maar ook de heer C.D. De
Jong afwezig is, waarmee wij gekomen zijn aan het eind van de eerste termijn van de staten
van de algemene beschouwingen. Met dank aan de afwezigen zitten wij nog aardig op
schema. Ik schors de vergadering voor de lunchpauze.
(Schorsing van 13.02 tot 14.36 uur.)
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan
Mevrouw EDELENBOSCH: De heer De Haas heeft gevraagd waarom het Drents Lanschap
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moet verzelfstandigen en waarom dat de provincie geld moet kosten. Verzelfstandiging kost
altijd wat en daarom hebben wij daarvoor maar een bedrag opgenomen. Het personeel van
Drents Landschap valt onder twee CAO's, iets wat op zichzelf al ingewikkeld is en aangezien
Drents Landschap ook onder de nieuwe ASV gaat vallen, hoort de provincie wat meer afstand
te nemen, wat moeilijker wordt wanneer het personeel op onze eigen begroting staat. Vandaar
dat wij hebben besloten het traject van verzelfstandiging - wij noemen het ontvlechting - in te
gaan. Wij proberen het op een nette manier te regelen. Ik ben het overigens van harte eens met
de uitspraak dat Drents Landschap aan zijn doelstellingen voldoet; dit zal overigens ook niet
veranderen.
Mevrouw EDELENBOSCH: De heer De Haas stelt voor een grote voorlichtingscampagne
over de ziekte van Lyme op te zetten. Volgens mij wordt zo'n campagne al op alle fronten
gevoerd, zij het op een wat terughoudende manier, wat ik ook verstandig vind. Alle campings
in Drenthe en alle doktoren en apothekers hebben folders hierover en alle terreinbeheerders
geven voorlichting. Ik heb zelf dan ook het idee dat het al heel uitgebreid en zorgvuldig
gebeurt.
Ik schors daarom de vergadering om de fracties de gelegenheid te geven voor het voeren van
overleg.
(Schorsing van 16.18 tot 16.40 uur.)
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.
TWEEDE TERMIJN
De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. De woorden van de heer Dohle waren mij uit het
hart gegrepen. Je kunt ergens spijt van hebben, maar ik heb geen spijt van de brief, die ik u,
mijnheer de voorzitter, een week nadat de staten waren aangetreden, heb doen toekomen.
Voorzitter. Ik dank de gedeputeerden voor de beantwoording. Ik heb vastgesteld dat een
discussie is ontstaan over de systematiek van de financiën. Ik wil daar nu niet verder op
ingaan, maar ik ben blij dat wij er in de Statencommissie BFE nader over te spreken komen.
Onze fractiedeskundige zal dan reageren. Hetzelfde geldt voor de reactie van de heer
Swierstra op de berekening van de opcenten.
Voorzitter. Met betrekking tot de ziekte van Lyme zegt mevrouw Edelenbosch dat er met
terughoudendheid aan voorlichting wordt gedaan. Waarom die terughoudendheid? Mevrouw
Edelenbosch zegt dat de terreinbeheerders ervan weten. Het zou niet best zijn wanneer dit niet
zo was. Er zijn mensen die nu al niet meer beter worden, in een karretje zitten en zeer
arbeidsongeschikt zijn.
Voorzitter. De gedeputeerde doet net als de Nederlandse overheid en vergeet daarbij dat het
gaat om mondiaal de grootste ziekte die van dier op mens wordt overgebracht. In Rusland en
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China zijn al miljoenen mensen besmet en daar ziet men nu het belang van voorlichting
terdege in. Deskundigen hebben de regering verzocht €0,5 miljoen uit te trekken voor
voorlichting, maar het antwoord was nee. De regering vindt het doel wel goed, maar politiek
niet interessant. Dat is droevig. Er zijn artsen, die zelfs de diagnose nog niet kunnen stellen en
de gedeputeerde zegt dan dat er genoeg gebeurt. Ik ben zo vrij die zienswijze niet te delen.
Voorzitter. De OPD zal niet instemmen met enig voorstel om tot een noordelijk landsdeel te
komen. In Groningen zijn mensen die daar heel hard voor vechten, maar wij zijn nog altijd
van mening dat Drenthe Drenthe moet blijven in zijn huidige vorm. Ik meen dat onze
voorzitter zich ook al in deze bewoordingen heeft uitgelaten en ik onderschrijf die woorden
van harte.
Ik neem aan dat het zo laat verschijnen van de evaluatie over de muskusrattenbestrijding een
gerede oorzaak heeft. Die evaluatie zou er in september 2004 al zijn en wij hebben via
geruchten vernomen dat nu via herschikkingen resultaten worden geboekt die de toets der
kritiek kunnen doorstaan. Ik hoop van harte dat dit het geval is en wij komen hierop dan wel
terug wanneer het evaluatierapport in de staten ter sprake komt.
Voorzitter. Ik heb in eerste termijn de andere fracties gevraagd hun mening te geven over
hetgeen ik heb gezegd met betrekking tot de flora en fauna in Drenthe. Ik hoop dat zij de
moeite nemen in de vergadering van 15 juni, of eerder, te reageren,
De VOORZITTER: Naar aanleiding van enkele opmerkingen van de staten hierover, zie ik
mij genoodzaakt wat te zeggen over de niet uitgesproken tekst van de heer Kloos.
In een eerder stadium, nadat duidelijk was geworden dat hij in deze vergadering niet aanwezig
zou kunnen zijn, is hem door de griffier de toezegging gedaan dat zijn schriftelijke bijdrage
zou worden verspreid, maar uiteraard geen deel zou uitmaken van de beraadslagingen, want
dat kan alleen wanneer de tekst is uitgesproken.
Gisteravond heeft de griffier mij - en dat was zeer attent van haar - benaderd over de tekst van
de heer Kloos en toen heb ik gezegd - ik heb de verantwoordelijkheid daarvoor dus op mij
genomen - dat die tekst moest worden verspreid, omdat de heer Kloos bij niet verspreiden met
verve de rol van martelaar van het vrije woord zou gaan spelen. Dat leek mij geen
aantrekkelijk perspectief.
Voor de rest is elk woord hierover er een te veel.
De VOORZITTER: Ik constateer dat wij hiermee zijn gekomen aan het eind van onze
beraadslagingen.
Ik heb nog een zakelijke mededeling. Maandag a.s. zal, op grond van de verwachting dat de
vergadering van de Statencommissie MWG gaat uitlopen, de vergadering van de
Statencommissie RIM niet om 14.00 uur maar om 15.00 uur aanvangen.
De staten gaan nu in commissieverband verder en op 15 juni zien wij elkaar weer om tot een
finale besluitvorming te geraken.
Ik sluit de vergadering.
(De vergadering wordt om 17.21 uur gesloten.)
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