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VANUIT HET BESTUUR 

 

Het Bestuur van de OPD vergadert met regelmaat en zo blijven we 

betrokken bij de provinciale politiek en houden het onderlinge 

contact. Zo kunnen we vaststellen dat de OPD leeft en uit reacties 

blijkt dat velen het jammer vinden dat de OPD niet meer in de 

Staten van Drenthe aanwezig is. Ons antwoord is, dat we er alles 

aan zullen doen om de volgende ronde weer aanwezig te zijn. 
 
Het is opvallend dat de groei van de aanwezigheid van AED-toe-

stellen in hoog tempo gaat. En daar is de OPD erg blij mee. Hoe is 

het toch mogelijk dat toen de OPD enige jaren geleden aandrong 

op plaatsing van deze apparatuur, en wij gevraagd werden door 

RTV Drenthe om voor de TV uitleg te geven (en dat graag deden) 

de PvdA zich tegenstander toonde en faliekant tegen was? De heer 

Beerda moest daar van zijn partij tegen zijn, omdat het initiatief 

van de OPD kwam! Zo zit de politiek in elkaar. 
 
Nog een voorbeeld. We hebben ons in de Staten sterk gemaakt 

voor een provinciale folder over de ziekte van Lyme. De tekenziek-

te. Er waren twee studenten van het Drenthe College die op eigen 

initiatief een folder hebben gemaakt. De Staten van Drenthe zagen 

zogenaamd het nut er niet van. Hoe kortzichtig!!!!! Nu is de folder 

Teek pak ’em beet beschikbaar in elke wachtkamer van doktoren, 

ziekenhuizen en in de kantines van campings, etc. 
 
Echter, we spreken niet graag over arrogantie van andere partijen, 

die leven bij de macht van het getal. Wel volgen we natuurlijk het 

geknoei van een onderzoekscommissie. Geldverslindend en zonder 

resultaat. 
 
Ook de start van de Vuelta, die veelbelovend zou zijn, kost een 

vermogen en laten we hopen dat de tekorten straks geen boven-

toon gaan voeren. We zijn nu al benieuwd naar de financiële 

verantwoording. 
 
Het Bestuur vergadert nog één keer voor de vakantie en dan hoort 

u na de vakantie weer van ons. Wij wensen u allen een heel ple-

zierige vakantie toe, met mooi weer en veel gezondheid. 
 
Charles de Haas, voorzitter
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ONAFHANKELIJKE PARTIJ DRENTHE FEL GEKANT 

TEGEN OVERNAME ESSENT! 

 

In een brandbrief aan Gedeputeerde en Provinciale 

Staten van Drenthe heeft de Onafhankelijke Partij 

Drenthe op 14 januari jl. opgeroepen de overname 

van Essent door het Duitse bedrijf RWE uit Essen af 

te wijzen. De overnamesom zou € 9,3 miljard be-

dragen. Ook is de OPD van mening dat de inwoners 

van Drenthe hierover hun mening moeten kunnen 

geven. De OPD vindt het van buitengewoon groot 

belang dat er niet meer Nederlandse bedrijven in 

buitenlandse handen komen: “Het is maar de grote 

vraag of de consument, onze inwoners, gebaat zijn 

bij een transactie als deze. Ook moet Nederland 

zelf grip kunnen houden op kernenergie in ons 

land,” aldus partijvoorzitter Charles de Haas. 

 

De Onafhankelijke Partij Drenthe vindt dat Essent 

als Nederlands bedrijf moet blijven bestaan in de 

huidige vorm en niet moet worden overgenomen 

door een ander bedrijf. Door Essent wordt gesteld 

dat de fusie een goede manier is voor provincies en 

gemeenten om van hun belang af te komen. Maar 

de OPD vraagt zich af of het wel correct is dat ge-

meenten en provincies van hun belang af komen. 

Daarbij komt dat de voorbeelden en voordelen van 

“hoe groter hoe beter” ook in deze nog lang niet 

bewezen zijn. Ook de grip op kernenergie wordt 

gedeeltelijk in buitenlandse handen gelegd. De OPD 

vindt dat Nederland de regie en de zeggenschap 

dient te behouden. De uitverkoop van Nederlandse 

bedrijven moet stoppen. 

 

Tot slot de opmerking dat topman Groszmann dan 

wel stelt dat met RWE in de toekomst een reus op 

energiegebied zal ontstaan, maar er wordt met 

geen woord gerept over het voordeel dat onze bur-

gers dan zal worden gegarandeerd. Er is nog niet zo 

lang geleden ook een topman met miljoenen uit 

een groot Nederlands bedrijf gestapt omdat de 

overname zo geweldig was. 

 

 

BLOEMENCORSO EELDE VERDIENT BETER!!!!!!!!!! 

 

De Onafhankelijke Partij Drenthe betreurt de 

beslissing van de Provincie Drenthe om geen 

€10.000,– te verstrekken aan de organisatie van het 

prachtige Eelder Bloemencorso. De OPD is van me-

ning dat dit besluit in scherpe tegenstelling staat 

tot de eerder uitgegeven Cultuurprijs voor het 

Corso. Drenthe kan trots zijn op dit Corso, dat niet 

zomaar een Corso is, maar één dat zich een bijzon-

dere plaats heeft verworven in de cultuur van onze 

provincie. Daarnaast geeft dit prachtige evenement 

extra aandacht en kleur aan heel Drenthe en niet 

alleen aan Eelde. Er is een groot uitstralingseffect. 

Het bestuur van de Onafhankelijke Partij Drenthe 

heeft op 27 februari jl. in een brief aan de provin-

cie Drenthe gevraagd om het besluit te herover-

wegen en alsnog het gevraagde bedrag ter beschik-

king te willen stellen. 

 

WATERSCHAPPEN, ACHTERHAALDE INSTANTIES 

DIE ZO SNEL MOGELIJK MOETEN WORDEN 

OPGEHEVEN!!!! 

 

In een brief aan het College van Gedeputeerde Sta-

ten en Provinciale Staten van Drenthe heeft de 

Onafhankelijke Partij Drenthe dit voorjaar gepleit 

voor de opheffing van de waterschappen, omdat 

deze achterhaalde instellingen niet meer van deze 

tijd zijn.  

 

De geldverslindende verkiezingen zijn uit den boze 

en de besturen gedragen zich als een staat in de 

staat, met de daarbij behorende arrogantie. De 

burger betaalt belasting aan een instelling die, on-

danks allerhande fusies, niet in staat is om produc-

tief en effectief te werken.  

 

Het voorstel van de OPD is om de waterschappen zo 

snel mogelijk op te heffen en de werkzaamheden 

en de verantwoordelijkheden onder te brengen bij 

de provincie; ónafhankelijk van een onderzoek naar 

de doelmatigheid van de waterschappen. 

 

De democratische legitimatie zal veel duidelijker 

zijn indien een gedeputeerde de bestuurlijke eind-

verantwoordelijkheid heeft. Ook is het opkomst-

percentage bij waterschapsverkiezingen zo laag, 

dat van democratische legitimatie eigenlijk niet 

meer gesproken kan worden. Ziet men de opkomst-

percentages bij de laatste waterschapsverkiezin-

gen, dan zou volgens de normen van een referen-

dum de uitslag niet eens geldig zijn geweest!  

 

Ook worden de tarieven geregeld fors verhoogd. Dit 

keer zorgen Hunze en Aa en Reest en Wieden voor 

een verhoging van belasting ten opzichte van 2008  

van respectievelijk 75% en 63%! Bij het waterschap 

Reest en Wieden zijn met name de alleenstaanden 

getroffen. Noorderzijlvest kan er ook wat van en 

komt tot een schaamteloze verhoging van 300%. Dit 

alles zonder blikken of blozen. Protesten hebben 
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weinig zin, een staat in een staat laat zich niets 

gezeggen. 

 

Als de waterschappen bij de provincie onderge-

bracht worden, zal er effectiever en economischer 

gewerkt kunnen worden; er zullen weer korte lij-

nen ontstaan. De beleidsbeslissingen en de uit-

voering behoren bij de provincie. De OPD is van 

mening dat de kosten voor de burger aanzienlijk 

kunnen worden verminderd en de slagkracht van de 

werkzaamheden aanzienlijk 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 dit item 

ook in de toekomst hoog in het vaandel dragen. 

 

SUBSIDIE VORMING EN SCHOLING 

GEMEENTERAADSLEDEN 

 

Sinds kort is er de mogelijkheid om via een subsi-

dieregeling van het ministerie van BZK subsidie aan 

te vragen voor de vorming en scholing van gemeen-

teraadsleden. Deze subsidie kan alleen aange-

vraagd worden door een politieke partij, dat wil 

zeggen, er moet sprake zijn van een vereniging op 

grond van de kieswet. Ook moet deze partij bij de 

laatste verkiezingen voor de gemeenteraad ten 

minste één raadszetel hebben gekregen. Bij de 

aanvraag voor deze subsidie moet een activiteiten-

plan en een begroting overlegd worden. Voor het 

lopende jaar moeten aanvragen ingediend worden 

vóór 1 augustus 2009. Voor nadere informatie: 

n.nieuwenhuizen@opd.nl 

 

OSF-SYMPOSIUM  “BAAS IN EIGEN BUURT”  

 

Op 18 april 2009 organiseerde de Onafhankelijke 

Senaatsfractie een symposium over het thema 

“Baas in eigen Buurt”. Dit congres werd bezocht 

door Onafhankelijke Provinciale Partijen uit vrijwel 

alle provincies in Nederland. Met het oog op de 

toekomst van de onafhankelijke stroming in Neder-

land is het van belang dat de onafhankelijken de 

koppen bij elkaar steken. Na enkele interessante 

inleidingen en een daarop volgende discussie zijn 

er een tweetal aanbevelingen uit dit congres ge-

rold. Ten eerste zal er een visie ontwikkeld worden 

op een brede nationale beweging van onafhanke-

lijke groeperingen. Met het oog op het veranderend 

politieke landschap in Nederland is dit geen over-

bodige luxe. Daarnaast is er de optie mee te doen 

aan de Tweede-Kamerverkiezingen.  

 

Ook denken de onafhankelijken na over een nieuwe 

naam voor hun samenwerkingsverband. De gemeen-

schappelijke noemer OSF spreekt niet tot de ver-

beelding van de kiezer. 

 

SLIMME METERS 

 

Op 7 april jl. is in de Eerste Kamer de behandeling 

van de wetsvoorstellen in verband met de verplich-

te invoering van “slimme meters” in afwachting 

van een novelle aangehouden.  

 

De invoering van de slimme meter betekent een 

flinke inbreuk op de privacy van mensen. Het 

betreft het invoeren van een meetsysteem waar-

mee draadloos, op afstand, minutieus gegevens 

kunnen worden vastgelegd over het gedrag van 

mensen. Dit draadloze systeem is niet te beveiligen 

tegen de mogelijkheid dat onbevoegden zich gege-

vens van de gebruikers toe-eigenen. 

 

Omdat de Eerste Kamer wetsvoorstellen niet kan 

weigeren, komt Van der Hoeven nu met een novelle. 

Dat betekent dat de minister de kern van haar 

wetsvoorstellen voor invoering van de slimme me-

ter verandert van verplicht in vrijwillig. Daarna 

moet de Tweede Kamer er weer goedkeuring aan 

verlenen, voordat de Eerste Kamer er opnieuw over 

spreekt.  

 

Het betreft hier de Wet implementatie EG-richt-

lijnen energie-efficiëntie (no. 31.320) en de Wet 

Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt 

(no. 31.374). 

 

 

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, kan men 

de vergaderingen bezoeken en krijgt men Locomotie toegestuurd. 


