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VANUIT HET BESTUUR 

 

De Onafhankelijke Partij Drenthe is volop bezig met een aantal 

activiteiten. Het bestuur vergadert regelmatig en werkt nieuwe 

plannen uit. Daarbij wordt de actualiteit niet uit het oog verloren 

en we zien dat onze belangstelling voor de politieke activiteiten 

absoluut niet afneemt. 
 

Inmiddels zijn de statuten gewijzigd en kan de nieuwe structuur 

worden ingevuld. Er zijn inmiddels bezoeken afgelegd aan bestu-

ren van onafhankelijke groeperingen in Drenthe en er zijn nieuwe, 

enthousiaste leden bij gekomen. We kunnen het niet alleen en we 

proberen een gedegen achterban op te bouwen. 
 

Zoals te doen gebruikelijk zullen ook dit jaar met Kerst en Oud en 

Nieuw onze wensen voor de Drenthen middels RTV Drenthe Radio 

worden uitgezonden.  
 
De OPD werkt samen met provinciale partijen in Groningen en 

Friesland en op deze manier wordt geprobeerd om een werkwijze 

te vinden om voor ons Noorden op te komen. Zo gauw deze struc-

tuur vorm heeft, komen we daar met nadere informatie op terug. 
 

Op de OPD-weg kwam ook de radiotelescoop bij Dwingeloo. Dit 

prachtige monument dreigt teloor te gaan door achterstallig on-

derhoud en dreigde reeds te worden afgebroken. Gelukkig hebben 

een aantal mensen dit project opgepakt en wij zullen deze initia-

tiefnemers met raad en daad steunen. 
 

Wij hopen dat u ons blijft steunen, ook met raad en daad, en dat 

de Onafhankelijke Partij Drenthe straks weer vertegenwoordigd 

zal zijn in de Staten van Drenthe. 
 
Tot slot wensen wij iedereen gezellige kerstdagen, een prettige 

jaarwisseling en het allerbeste voor 2009. 
 
Namens het bestuur, 
 

Charles de Haas, voorzitter
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Onafhankelijke Partij 
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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN: 

HEBBEN ZE NOG EEN FUNCTIE? 

 

In aansluiting op het verkiezingsprogramma van de 

OPD heeft het bestuur zich nog eens gebogen over 

de vraag of de waterschappen hun tijd niet hebben 

gehad. 

 

Op die vraag kunnen we volmondig zeggen: 

 

“Ja, de tijd van de waterschappen is voorbij!!!” 

 

Het inrichten van een Provinciaal Waterschap is 

een goed alternatief en geeft meer duidelijkheid 

voor de burger. De provinciale organisatie leent 

zich uitstekend voor de invulling van de taken die 

nodig zijn voor een gedegen waterbeheer. Ook de 

democratische legitimatie is transparant. Een gede-

puteerde voor waterschapstaken is politiek beter 

aanspreekbaar en de staten vervullen de controle-

rende taak.  

 

Middels een helder systeem van provinciale heffing 

bestaat de mogelijkheid om de werkzaamheden 

financieel te dekken.  

 

Maar ook is er héél véél geld te besparen omdat 

het huidige waterschapsinstrument absoluut niet 

transparant is en eigenlijk een staat in de staat is. 

Daarnaast is een duidelijke, in het verleden ge-

groeide arrogantie, nog steeds waarneembaar. 

De verkiezingen van het bestuur van de water-

schappen, die miljoenen kosten, hebben hier geen 

verandering in gebracht. De bureaucratie viert nog 

steeds hoogtij.  

Ook de tot nu toe doorgevoerde fusies van diverse 

waterschappen hebben geen voordeel opgeleverd. 

Sterker nog, vlak voor de op handen zijnde fusies 

zijn er nog kapitale waterschapshuizen gebouwd, 

die daarna moesten worden afgestoten. Kortom, 

als de waterschappen verdwijnen en de provincies 

de taken overnemen, dan valt er veel winst te 

behalen. 

 

De op handen zijnde klimaatverandering vergt veel 

onderzoek en maatregelen, die uitstekend door de 

overheid, en in dit geval de provincie, kunnen wor-

den gedaan.  

 

Het is diep treurig dat een eerder ingestelde werk-

groep bestaande uit vertegenwoordigers van zeven 

ministeries, de provincies, gemeenten, waterschap-

pen en onafhankelijke deskundigen niet met een 

eensluidend advies is gekomen naar het kabinet toe 

over de toekomst van het waterbeheer en de wa-

terschappen in Nederland. Het gevolg hiervan is dat 

we nu nog steeds met hetzelfde systeem van de 

waterschappen zitten, met als enig verschil, dat nu 

ook politieke partijen mee mogen doen. Terwijl 

voor de toekomstige vragen waarvoor het water-

beheer zich gesteld ziet in verband met klimaat-

veranderingen en milieuvraagstukken, een transpa-

rante, controleerbare en slagvaardige organisatie 

de hoogste urgentie heeft.  

 

 

OPD MAAKT BEZWAAR  

TEGEN ASFALTCENTRALE MEPPEL 

 

De Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) is tegen de 

bouw van een asfaltcentrale op het industrieterrein 

Oevers D te Meppel. Uit metingen blijkt dat de 

hoeveelheid fijnstof bij deze centrale de toegesta-

ne grenswaarden overschrijdt. Dit brengt de nodige 

gezondheidsrisico’s met zich mee. Ook is er sprake 

van geluidsoverlast, terwijl de toename van de 

werkgelegenheid met een asfaltcentrale zeer be-

perkt is. De OPD staat op het standpunt, dat men 

zich beter kan richten op het aantrekken van werk-

gelegenheid en bedrijven die minder milieuvervui-

lend zijn, en meer arbeidsplaatsen opleveren. 

 

 

DE RADIOTELESCOOP IN DWINGELOO 

 

Sinds 1956 is de Radiotelescoop te Dwingeloo een 

uniek en historisch belangrijk landschapsbepalend 

element in het Drentse Dwingelderveld. Deze oud-

ste draaibare 25 meter radiotelescoop ter wereld is 

vorig jaar uitgeroepen tot een rijkstopmonument. 
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De radiotelescoop ligt op een populaire fietsroute, 

en dit trekt dan ook jaarlijks vele mensen, die naar 

dit monumentale bouwwerk komen kijken. Ruim 10 

jaar geleden is de radiotelescoop buiten gebruik 

gesteld, en helaas hebben de weersinvloeden van 

de afgelopen jaren hun sporen achtergelaten. 

Begin 2007 is de louter uit vrijwilligers bestaande 

Stichting Camras, www.camras.nl, opgericht, met 

als belangrijkste doelstelling de Dwingeloo Radio-

telescoop voor de ondergang te behoeden en open 

te stellen voor publiek gebruik om daarmee de 

interesse voor techniek en wetenschap te stimu-

leren, met name voor de jeugd. Deze vrijwilligers 

hebben inmiddels de radiotelescoop zover gerevi-

seerd dat deze mechanisch en elektronisch weer 

functioneert. Corrosie van de dragende constructie 

bedreigt echter het voortbestaan van de radiotele-

scoop, en er is dus nog veel geld en actie nodig om 

dit voor elkaar te krijgen. De OPD steunt het plan 

om de radiotelescoop te behouden van harte, en 

wil dit dan ook onder ieders aandacht brengen. 

OPD NEEMT STELLING TEGEN GENTECHNOLOGIE  

 

De Onafhankelijke Partij Drenthe heeft stelling 

genomen tegen de proeven met gemanipuleerde 

gewassen. De OPD is de overtuiging toegedaan dat 

deze Gentechnologie een ernstige bedreiging voor 

de samenleving is en vreest grote ongelukken als 

deze producten in de voedselketen terechtkomen. 

Als we alleen al kijken naar de dreigende vernieti-

ging van vele nuttige insecten, zoals bijvoorbeeld 

de bijen, dan is grote waakzaamheid hier vereist.  

 

Hierover heeft de OPD dan ook een brief aan de 

Staten van Drenthe geschreven, met het verzoek 

hier middels een motie aandacht voor te vragen en 

Drenthe in principe Gentech-vrij te verklaren, wat 

een duidelijke stap in de goede richting kan zijn.  

 

De OPD roept de inwoners van Drenthe op om zich 

nader te informeren en te verdiepen in deze mate-

rie en zelf conclusies te trekken!!!!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prettige Feestdagen! 


