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HOE GAAT HET MET DE OPD? 

 

Natuurlijk nog een bittere pil dat we niet vanuit de Statenzaal 

kunnen zorgen voor Onafhankelijke politiek, zoals we dat 12 jaar 

hebben gedaan. 

 

Maar we zijn druk bezig. Het bestuur vergadert frequent en mid-

dels persberichten en ingezonden stukken laten we van ons horen.  

Onze leden en belangstellenden worden regelmatig door nieuws-

brieven op de hoogte gehouden. 

 

In een radio-interview konden we nog eens melden hoe we over de 

waterschappen denken. Aardig te vermelden dat in de Telegraaf 

werd vermeld dat de Minister van Financiën ook heeft gezegd dat 

de waterschappen moeten verdwijnen. De OPD zegt dit al heel 

lang, met argumenten, en pleit voor terugtocht van alle water-

schapswerkzaamheden onder de provincie. Kennelijk beginnen de 

waterschappen al angstgedrag te vertonen, want men praat al-

weer over nog grotere fusies! Nog meer geldklopperij van de 

burger! Straks beginnen deze waterschappen nog een waterschaps-

partij om mee te doen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Krijgen 

ze vast nog overheidssubsidie ook, terwijl de onafhankelijke lokale 

partijen alle campagnegeld zelf moeten ophoesten… 

 

En dan de komende bezuinigingen bij de overheden. Een gemeente 

als MiddenDrenthe moet straks 6 miljoen gaan bezuinigen. In de 

gemeente Noordenveld wordt alweer gedacht over OZB-verhogin-

gen. Is het dan niet denkbaar, dat gemeenten en provincie eens 

sterk moeten nadenken over herschikking van taken? Het aantal 

onderzoeksbureaus kan natuurlijk ook drastisch omlaag, en het 

ambtelijk apparaat kan afgeslankt. Minder bureaucratie!! Ook de 

bestedingen eens kritischer bekijken! De Drentse Hoofdvaart is in 

30 jaar zes keer opnieuw ingericht!!! Met smaller, breder, breder, 

smaller, nieuwe uitvoegstroken, uitvoegstroken weg, meer obsta-

kels, minder obstakels, meer obstakels. Kortom, kapitaalvernieti-

ging van het zuiverste water. 
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Op het provinciehuis moet veel gebeuren en de 

OPD zal bij de volgende Statenverkiezing met een 

prima programma komen! Natuurlijk zijn we ook 

met evaluatie bezig geweest. En duidelijk is, dat er 

te veel versnippering is geweest. Meer dan 10.000 

kiezers hebben onafhankelijk gestemd, maar ver-

deeld over veel partijen. Het succes van de OPD 

heeft een aantal anderen bewogen om met de ver-

kiezingen mee te doen. En dat is ieders recht, maar 

dit heeft de Onafhankelijkheid zeer geschaad. 

 

Van belang is echter om vooruit te kijken en als 

OPD weer verder te gaan, met veerkracht en ener-

gie, die we met enthousiasme inzetten om hele-

maal klaar te zijn voor de volgende Statenverkie-

zingen in Drenthe.  

 

Namens de OPD wensen wij alle lezers heel veel 

goeds toe; veel gezelligheid in de donkere dagen 

voor Kerst, en natuurlijk een Goede Kerst, een 

Prettige Jaarwisseling, die een uitstekend begin is 

voor een heel gezond 2010! 

 

Het Bestuur 

 

 

OPD VERHEUGD: MINISTER OOK  

VOOR OPHEFFING WATERSCHAPPEN !!!! 

 

“Waterschappen, achterhaalde instanties, die zo 

snel mogelijk moeten worden opgeheven!” Zo 

luidde ons bericht al tijden geleden. Op 28 okto-

ber 2009 vernamen wij uit de pers, dat de Minis-

ter van Financiën dit ook heeft onderkend en 

met zijn visie naar buiten is getreden. 

 

In brieven aan het College van GS en de Staten van 

Drenthe heeft de Onafhankelijke Partij Drenthe al 

geruime tijd nadrukkelijk voor de opheffing van de 

waterschappen gepleit, omdat deze achterhaalde 

instellingen niet meer van deze tijd zijn. De geld-

verslindende verkiezingen zijn uit den boze en de 

besturen gedragen zich als een staat in de staat. 

De burger betaalt belasting aan een instelling die 

ondanks allerhande fusies niet in staat is om pro-

ductief en effectief te werken.  

 

Wij hebben voorgesteld om de waterschappen zo 

snel mogelijk op te heffen en de werkzaamheden 

en de verantwoordelijkheden onder te brengen bij 

de provincie. De democratische legitimatie, die bij 

de bestaande waterschappen nauwelijks aanwezig 

is, zal veel duidelijker zijn. Een gedeputeerde zal  

de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid dragen. 

Het provinciale apparaat zal effectiever en econo-

mischer kunnen werken indien er weer korte lijnen 

ontstaan. 

De beleidsbeslissingen en de uitvoering behoren bij 

de provincie. De OPD is van mening dat de kosten 

voor de burger zo aanzienlijk kunnen worden ver-

minderd en de slagkracht van de werkzaamheden 

zeer sterk kan worden verbeterd.  

 

Het devies van de OPD is: Waterpeil, waterzuive-

ring en veiligheid behoren bij de provincie! De OPD 

heeft dit standpunt al jaren en zal ook bij de vol- 

 

 

 

brief aan Kabinet, Eerste en Tweede Kamer.  

 

 

Peize, 23 juni 2009 

 

Geachte Dames en Heren, 

 

Onlangs hebben wij kennis genomen van het even-

tuele onderzoek dat het Kabinet wil (laten) uitvoe-

ren inzake de verkiezing van het bestuur van de 

waterschappen door gemeenteraadsleden. 

 

Reeds geruime tijd dringen wij aan op de opheffing 

van de waterschappen, in die zin, dat het volledige 

apparaat wordt ondergebracht bij de provincie-

besturen. Er kan dan één of meer gedeputeerden 

verantwoordelijk zijn voor de waterschapswerk-

zaamheden. Er hoeven dan geen dure waterschaps-

verkiezingen plaats te vinden, want provinciale 

staten zorgen voor de verantwoordelijke gedepu-

teerden. Zo is de democratische legitimering een 

feit. De staten hebben dan de controlerende func-

tie en de burger kan daar de staten op aanspreken. 

Kortom, een behoorlijke bezuiniging, een adequate 

aanpak, geen kennisverlies en politieke duidelijk-

heid. Ook de geldelijke verantwoording wordt voor 

burger en bestuur een stuk duidelijker. 

 

Wellicht ten overvloede brengen wij onze visie 

onder uw aandacht en hopen dat u deze argumen-

ten mee zult laten wegen in uw onderzoek en 

beslissing. 

 

Hoogachtend, 

Onafhankelijke Partij Drenthe, 

Ch.C. de Haas, voorzitter. 
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gende Statenverkiezingen dit item hoog in het 

vaandel hebben. 

Ook verdere fusies, zoals voorgesteld door de unie 

van waterschappen, zijn uit den boze. Denk daarbij 

aan de plannen om Waterschap Velt en Vecht mo-

gelijk op termijn te laten fuseren met waterschap-

pen in Overijssel en Oost-Gelderland. Inwoners van 

Drenthe zullen dan meer geld kwijt zijn aan de 

waterschappen, omdat dan ook meebetaald moet 

worden aan waterbeheer in andere delen van het 

land. 

 

Ook in brieven aan het kabinet, en de Eerste en 

Tweede Kamer heeft de Onafhankelijke Partij 

Drenthe haar standpunt over de waterschappen 

duidelijk gemaakt. Het verheugt ons dat dit stand-

punt serieus is genomen en in de Tweede Kamer 

door de betreffende commissie in de beraadsla-

gingen is meegenomen. 

 

 

DRENTSE POLITIEK NOG GELOOFWAARDIG??? 

 

De Onafhankelijke Partij Drenthe is van mening 

dat het functioneren van Staten en Gedeputeer-

de Staten van Drenthe de eigen geloofwaardig-

heid op ongelooflijke wijze aantast en heeft 

aangetast… 

 

Het lijkt wel of met het overlijden van Relus ter 

Beek ook de geloofwaardigheid van het provinciale 

bestuur is verdwenen. 

 

Een dure onderzoekscommissie moest onderzoeken 

wie er nu gelekt had binnen het provinciehuis. Het 

voorspelbare resultaat was inderdaad nihil. Alsof 

dat trouwens nog iets uitmaakt. In de Tweede 

Kamer lekt een kamerlid en krijgt als bonus een 

doorbetaalde maand vakantie! In de Staten van 

Drenthe is een statenlid ongestraft kunnen blijven 

zitten, ondanks een veroordeling van de rechtbank 

wegens lekken uit een vertrouwenscommissie, 

ondanks steunfraude en ondanks gesjoemel met 

declaraties!! Dus waar praten we over. 

 

Maar het gelek en de ophef zorgde voor een contro-

verse tussen Haarsma en Klip. Coalitie PvdA en 

VVD. Klaver CDA smeedde snode plannen om achter 

de rug Haarsma te laten struikelen. Hijzelf was in 

Emmen als wethouder weggezonden (vanwege een 

miskleun in de aanleg van sportvelden), dus hij 

meende te weten hoe dat moest. Maar zelfs dat 

kreeg hij niet voor elkaar. 

Vervolgens komt er een journalist van een krant, 

die Klip in staat van beschuldiging stelt inzake 

meineed. Nee, zegt vervolgens de rechter, geen 

meineed, niet vervolgbaar. Maar zeggen de Staten, 

zij moet zich verantwoorden in een Statenvergade-

ring. 

 

Je zou zeggen, elk zichzelf respecterend mens zou 

de pijp aan Maarten geven, maar Klip gaat buiten-

gewoon diep door het stof, met een scala aan 

excuses, om maar in het pluche te mogen blijven 

zitten. En natuurlijk gaan de Staten gewillig mee 

en laten haar als zwaar aangeschoten wild samen 

met de oud-asielzoekersdeskundige Haarsma door-

modderen in het college van GS. 

 

Is het een wonder dat de Drenth in de straat er 

niets meer van begrijpt? 

 

En wat blijkt er (o.a.) nog meer? In dertig jaar tijd 

wordt de weg van Assen naar Smilde voor de zesde 

keer onder handen genomen! Eerst vesmallen en nu 

weer verbreden. De uitvoegstroken eraf en de 

situaties gevaarlijker. Waarom? Omdat er op het 

provinciehuis ambtenaren zitten die de filosofie 

huldigen dat er zoveel mogelijk verkeersbelemme-

ringen tussen Meppel en Assen moeten worden 

opgeworpen om het sluipverkeer tegen te gaan en 

meer verkeer over de A 28 te dwingen. Dat er 

lokaal ook nog mensen leven, ontgaat deze “des-

kundigen” volkomen. 

Daarnaast de slinkse wijze van handelen om hun 

stokpaardjes gerealiseerd te krijgen! En het college 

van GS doet een oogje dicht en blijft bezig met de 

eigen intriges. 

 

Het is de hoogste tijd dat er andere winden door de 

provinciale politiek gaan waaien… De Onafhanke-

lijke Partij Drenthe zit niet stil en is al druk bezig! 

 

Charles de Haas, voorzitter OPD. 

 

 

OPD IN DE ETHER 

 

Ook dit jaar zal tijdens de jaarwisseling de Onaf-

hankelijke Partij Drenthe weer acte de présence 

geven in de ether. Via radiospots zal de OPD 

iedereen prettige feestdagen wensen en tevens 

standpunten naar buiten brengen die de partij 

belangrijk vindt. Ook wordt dit jaar aandacht 

gegeven aan de komende gemeenteraadsverkie-

zingen. 
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Prettige Vakantie!  
 

 

 

 

 

 

Contributie 2009: 

 

Leden van de OPD betalen € 12,- contributie per jaar en kunnen dit storten op rekeningnummer 

3472.33.481 t.n.v. OPD, Hoofdstraat 47 te Ekehaar. Hiervoor ontvangt men het infobulletin, wordt 

men op de hoogte gehouden van allerlei zaken die met onafhankelijke politiek te maken hebben en 

krijgt men het tijdschrift Locomotie. 

 


