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Voorwoord

Mijn naam is Charles de Haas en ik ben lijsttrekker
voor de Onafhankelijke Partij Drenthe. Ik ben 66 jaar
en heb het genoegen gehad om twintig jaar geleden
mee te mogen werken aan de oprichting van de OPD.
Naast mijn drukke werkkring en het gemeenteraadslidmaatschap, heb ik al twaalf jaar het Statenlidmaatschap van de OPD vervuld. Waarvan de laatste
acht jaar als fractievoorzitter. Gelukkig kan ik mij
thans nog vollediger voor het Statenwerk inzetten.
Het voor u liggende programma geeft een indicatie
van datgene wat de OPD voorstaat. Natuurlijk zijn er
nog veel meer zaken maatschappelijk te beschouwen, maar daar zal de fractie tijdens de toekomstige
periode naar beste weten en kunnen mee omgaan.
Voor iedereen zijn onze fractievergaderingen toe-

gankelijk. Twee keer in de maand komen we daarvoor bij elkaar. Er is veel over onze partij te vertellen en uw vragen beantwoorden wij graag. Kijk ook
op onze actuele website: www.opd.nl
Ik beveel ons programma bij u aan, in de wetenschap
dat er een goed gemotiveerd en deskundig team
klaar staat om de Drentse burger in de Statenzaal te
vertegenwoordigen. Wij zijn daarnaast veel in de
provincie om te spreken met de mensen over allerhande onderwerpen. Bent u met ons van mening, dat
de OPD uw stem verdient, stem dan op 2 maart op de
OPD, onder het motto: “Drenthe moet Drenthe
blijven!”

Charles de Haas
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Hoofdstuk 1: Openbare orde en veiligheid
"Is de politie aanwezig op straat, dan is het voor de bestrijding van de criminaliteit niet te laat.”

Veiligheid op straat
De OPD hecht aan een goed beleid met betrekking tot
de openbare orde en veiligheid. Hiertoe wil zij met de
Commissaris van de Koningin een ‘open’ discussie over
de positie en de inzet van de politie in Drenthe.
Middelen moeten, indien nodig, worden vrijgemaakt
voor extra inzet en onderzoek voor het oplossen en
voorkomen van criminaliteit.
Sinds de politie gereorganiseerd is, is de politie
geconcentreerd in de grote steden en bijna volledig
afwezig op het platteland. De veel voorkomende
criminaliteit verplaatst zich van de steden naar de
dorpen, terwijl ook de georganiseerde misdaad het
platteland logistiek gebruikt. Nu er weer eens een
reorganisatie van het politieapparaat voor de deur
staat, loopt de burger de kans helemaal geen blauw
meer op straat te zien. Ook zal het samenvoegen van
korpsen de afstand naar de burger toe vergroten, wat
zeer nadelig is voor de veiligheid in de dorpen. De
bureaucratisering binnen het politieapparaat zal
hierdoor alleen maar toenemen.

Hebben niet alle burgers recht op
veiligheid en bescherming van de politie?
Moeten ook niet onze ouderen ’s avonds veilig over
straat kunnen lopen zodat zij aan sociale en culturele
activiteiten deel kunnen nemen? Er moet een veiligheidsbeleid ontwikkeld worden waarbij alle burgers
beschermd worden. De politie moet minder achter de
computer en meer op straat. Niet alleen in surveillancewagens, maar ook op de fiets, zodat de politie
weer voor iedereen zichtbaar is. Met surveillances van
één persoon zijn goede ervaringen opgedaan. De
landelijke maatregel tot afschaffen van de bonnenquota dient onverkort te worden nageleefd.
Ook is het wenselijk een buurtpreventie-programma op

te zetten in samenwerking met Woningstichtingen.
Dit kan dan op gemeentelijk niveau worden uitbesteed aan een particulier neveligingsbedrijf.
De aangifte- en meldingsbereidheid moet bevorderd
worden door een goede voorlichting vanuit het
politieapparaat naar de burger toe.
De politie is er om de orde te handhaven en de veiligheid van de burgers te garanderen. Daarom moet en
kan de politie niet actief aanwezig zijn bij uithuisplaatsingen. Bureau Jeugdzorg dient er zelf in te
voorzien dat uithuisplaatsingen dusdanig verlopen dat
er geen politie bij aanwezig hoeft te zijn.

Waakzaamheid
In verband met risico’s zullen brandweer, politie,
ambulance en overheid geregeld moeten oefenen om
bij rampen en calamiteiten adequaat in te kunnen
springen.
Extra waakzaamheid is geboden in verband met het
gevaar van terroristische aanslagen.

Consequent beleid
De OPD is voor een consequent justitieel beleid. De
regels waaraan men zich te houden heeft moeten ook
nageleefd worden. Gedogen geeft alleen maar ongelukken. Taakstraffen mogen wat ons betreft toegepast worden, echter alleen als dit het gewenste
effect heeft.
In iedere uitnodiging voor een rechtszitting dient de
naam van de rechter(s) te staan die de betreffende
zaak behandelt/behandelen zodat burgers ook gegevens over uitspraken van de rechter(s) uit het verleden kunnen opzoeken om zich zo goed mogelijk voor
te bereiden.
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Een verbod op nevenfuncties voor rechters en officieren van justitie te beginnen met een verbod op de
dubbelfuncties advocaat/rechter en officier van justitie/rechter, om een begin te maken met het orde
op zaken stellen in de rechtspraak. De weigering van
een rechter om haar/zijn naam te vertellen op een
hoorzitting op verzoek van een belanghebbende dient

Verkiezingsprogramma OPD 2011-2015

in de wet strafbaar gesteld te worden. Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in de rechtspraak.
Het uithollen van de rechtspraak voor burgers dient
met harde maatregelen te worden tegengegaan.
Zie ook het standpunt van de OPD over het
drugsbeleid in hoofdstuk 13.
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Hoofdstuk 2:
Economie, werkgelegenheid en agrarische zaken
“De Drentse boer is in het economisch leven onmisbaar voor het behoud van het karakteristieke Drentse
cultuurlandschap en de leefbaarheid van het platteland.”

Aantrekken internationaal bedrijfsleven
Het is van belang dat Drenthe als vestigingsregio in
beeld blijft bij de oriëntatie van bedrijven op een
Europese vestigingsplaats. Het is goed dat onze
provincie blijft lobbyen om onze financiële mogelijkheden te promoten.
Voor de provincie Drenthe is het niet alleen belangrijk om samen te werken met Groningen en Friesland,
maar ook met de provincie Overijssel. Hierdoor wordt
de Noordelijke economie versterkt. Met de ligging
aan de Duitse grens beschikt Drenthe over een groot
achterland. Het versterken van de West-Oost infrastructuur hierbij is belangrijk.

Behoud van bedrijven
De OPD is geen voorstander van het aanleggen van
uitgebreide regionale bedrijventerreinen.
Reconstructie en verbetering van bestaande
bedrijventerreinen is een eerste vereiste.
Hiervoor geldt dat onderlinge afstemming en samenwerking voor de regio tot het beste resultaat zullen
leiden. Het is van essentieel belang om de landbouw
in Drenthe de ruimte te laten. Toename van werkgelegenheid moet vooral gerealiseerd worden in de
dienstensector, de recreatie en het toerisme. De Provincie zal zich met alle middelen moeten inspannen
om grote bedrijven en overheidsinstanties, zoals de
belastingdienst, niet uit Drenthe te laten verdwijnen.

Moderne technologische communicatie
Met de komst van ICT hebben de mogelijkheden voor
communicatie een hoge vlucht genomen. Toepassing
van breedbandinternet, kabel en schotelantenne zal
de toekomst hebben. Ook voor de leefbaarheid van
het platteland zal dit een stimulans zijn. De OPD ziet

hier een initiërende en stimulerende rol voor de
overheid weggelegd.
De overheid kan partijen bij elkaar brengen om
initiatieven te ontwikkelen en vanuit de Kompasgelden kunnen initiatieven financieel en organisatorisch gesteund worden.
De OPD steunt de ontwikkeling van het Lofar-project,
’s werelds grootste radiotelescoop.

Financiering en fondsen
De OPD is nog steeds van mening dat men moet
blijven onderzoeken en informeren welke mogelijkheden Europese fondsen bieden voor Drentse
projecten op velerlei terreinen.
Van het gas dat in het Noorden gewonnen wordt zal
een substantieel deel moeten toekomen aan het
Noorden. Wij pleiten voor een evenredige verdeling
over de drie Noordelijke provincies.

Werkgelegenheid
We zullen moeten zorgen voor meer werkgelegenheid
voor jongeren en met name ook voor middelbaar en
hoger opgeleiden. De aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt verdient speciale aandacht.
Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en
bedrijven zal nog eens te meer moeten worden
versterkt.
Ter ondersteuning van de werkgelegenheid moet het
mogelijk zijn dat industrie gevestigd kan worden
waar goede ontsluitingswegen voorhanden zijn. De
OPD streeft een gezonde economische ontwikkeling
na, die geen aanslag pleegt op de toekomst. Het
midden- en kleinbedrijf is de motor van de Drentse
economie en zij moet de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen.
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Landbouw

De OPD en het platteland

De OPD vindt dat in samenwerking met de landbouw
een goed milieubeleid dient te worden gevoerd.
Richtlijnen vanuit de landbouw dienen daarbij
noodzakelijk te zijn. Deze moeten echter niet verder
gaan dan in Europees verband aangegeven wordt. Een
realistische middenweg dient hierbij niet uit het oog
verloren te worden.

De Onafhankelijke Partij Drenthe is sterk verbonden
met het platteland, de natuur en de mensen die een
actieve rol spelen in het beheren van die natuur. Zeker de boeren, die in dat beheer een grote rol spelen. Met name de laatste 15 jaren zijn de ‘Groene
Organisaties’ een steeds grotere rol in die natuur
gaan spelen. De meningen over het ontwikkelen van
nieuwe natuurwaarden en de resultaten daarin lopen
de laatste jaren sterk uiteen. De OPD wil een balans
tot stand brengen, waar diezelfde natuur bij gebaat is.
Uitgangspunt dient te zijn dat flora en fauna één
zijn, en dat zowel de flora als de fauna door de mens
bijgestuurd moeten worden in deze moderne tijd.
Met klem bepleiten wij dat de stelling: “Laat de
natuur zijn gang gaan” in ons zo gecultiveerde land
achterhaald is.
Reeds in veel grote gebieden in ons land is bijna de
kwalificatie monocultuur bereikt, waarin nog maar
weinig soorten vogels en dieren voorkomen. Veel
plattelanders in Drenthe kunnen bijna geen zgn.
erfdieren en -vogels, zoals kippen, ganzen, duiven,
watervogels enz. enz., meer houden omdat de toename van de populatie roofvogels en roofdieren
explosief is geweest. Het wegroven en doden van
genoemde dieren en vogels is schering en inslag.
Ook veel gehoord op het platteland is dat het zo stil
is geworden in de natuur. Waar zijn onze kleine
zangvogels, spechten, uilen, weidevogels en wildsoorten gebleven? Dit zijn juist de dieren en vogels
die de natuur zo opvrolijken. Het moet iedereen toch
duidelijk zijn dat, als wij die verscheidenheid aan
dieren en vogels terug willen hebben, er ingegrepen
dient te worden.
Dit betekent dat bomen van tijd tot tijd gekapt moeten worden, ecologische zones moeten worden
onderkend (en uitgebreid) en diersoorten zo nodig in
evenwicht moeten worden gebracht.

De OPD wil zich blijven inzetten voor een
stimuleringsbeleid tot behoud en versterking van
de landbouwsector.
Er moeten mogelijkheden zijn voor boeren die hier al
generaties lang hun brood verdienen en hun kinderen
moeten hiertoe ook de mogelijkheid hebben. Echter
bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij zal
de vinger aan de pols gehouden moeten worden in de
vorm van strikte randvoorwaarden.
De inkrimping van het aantal landbouwbedrijven zet
zich voort, waardoor er een herverdeling plaatsvindt.
De landbouwbedrijven moeten voldoende lucht
hebben om op een internationaal concurrerende
markt te opereren.
Er zullen nieuwe economische dragers voor het
platteland gevonden moeten worden, maar dit mag
niet ten koste gaan van de beschikbare landbouwgrond.
De OPD is voorstander van een entbeleid bij crisissen
in de landbouwsector en vindt dat hier in Europees
verband op aangedrongen moet worden.
Moderne vormen van milieuvriendelijke landbouw
moeten worden gestimuleerd. De extra kosten die
omschakeling met zich meebrengt, dienen gesubsidieerd te worden. Zo ontstaat er een goede overgang
van natuurlandschap in cultuurlandschap. De Drentse
boer moet gewaardeerd worden voor zijn inspanningen waarmee hij het Drentse cultuurlandschap
onderhoudt. Dit landschap, samen met zijn boerenstand, mogen nooit verloren gaan.
Het moet ook mogelijk zijn om individuele boeren te
subsidiëren, zodat familiegeneraties in het boerenbedrijf kunnen worden voortgezet en zij geen slachtoffer worden van het Europese landbouwbeleid.

De OPD vindt dat de mens de voorwaarden dient te
scheppen om de natuur, voorzien van de broodnodige rustgebieden, zoveel mogelijk ruimte moet
bieden.
Er moet een samenhang zijn tussen belangrijke
factoren, zoals recreatie en rust.
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De huidige situatie met betrekking tot de fauna is uiterst zorgwekkend. De predatie neemt toe en de prooidieren verdwijnen. Was Drenthe tot voor enige jaren
nog een wildprovincie bij uitstek, thans is een fazant,
patrijs, konijn of haas een zeldzaamheid. De OPD be-

treurt dat en zal aandringen op onderzoek en maatregelen. De OPD ziet de agrarische bedrijven als onmisbare schakel voor een evenwichtig natuurbeheer.
De vele vrijwilligers, die een grote rol spelen bij
nestbewaking en onderzoeksondersteuning, moeten
ook gehoord worden bij beleidsbeslissingen. Er moet
een brug worden geslagen tussen bijvoorbeeld
dieren- en vogelbescherming, de groene organisaties,
boeren en jagers.
Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen en
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bij verdere polarisatie is niemand gebaat. Zeker de
vogels en dieren niet.
Waar samenwerking is, ziet men goede resultaten.
Bundeling van kennis is een goede zaak. Zo wil de
Onafhankelijke Partij Drenthe bouwen aan het
verbeterd samenwerken van allerhande Drentse
organisaties. In dit geheel zien wij ook een rol weggelegd voor de muskusrattenbestrijders. Zij zijn
mensen die bij uitstek geschikt zijn om binnen de
groene zones nuttig nevenwerk te verrichten. Zij
beschikken over een schat aan praktische kennis en
inzichten. Onze muskusrattenbestrijders leven als het
ware dag en nacht in de natuur, en zijn onze natuurlijke ogen en oren.
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Hoofdstuk 3: Verkeer en vervoer
“Zonder een fiets ben je in Drenthe niets, maar een goede aansluiting op trein en bus is een hele klus.”

Openbaar vervoer
In een provincie met een landelijk karakter als de
provincie Drenthe is de ontwikkeling en instandhouding van een goed openbaar vervoersnet belangrijk. Ook vanuit sociaal oogpunt is de overheid
verplicht een goede basisvoorziening te treffen
voor ouderen en gehandicapten. Voor een goed
openbaar vervoer is samenwerking, afstemming en
coördinatie tussen de verschillende organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het vervoer van ouderen
en gehandicapten, zeer belangrijk. Ook voor scholieren dient een goed, betaalbaar en snel openbaar
vervoer te worden nagestreefd.
Het openbaar vervoer in de dorpen moet absoluut
verbeterd worden. Hier zijn ’s avonds geen bussen te
bekennen.
Alternatieve vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld
voor jeugdige bezoekers van discotheken, groepsvervoer naar toeristische evenementen als bijvoorbeeld de TT-races en dergelijke dienen te worden
gestimuleerd.

gebleken. Bij vertragingen dient dit te worden
doorgegeven aan de verbinding waarop de passagier
wil overstappen, zodat de bus niet wordt gemist.

Autogebruik
Reductie van autokilometers ligt niet simpel voor de
hand. Er is in Drenthe sprake van een hoog autogebruik, in verband met het onvoldoende aanwezig
zijn van openbaar vervoer voor afgelegen plaatsen.
Het automatische en vanzelfsprekende gebruik dient
te worden doorbroken. Een kwart van alle autoritten
is korter dan 5 kilometer en ruim de helft van alle
autoritten is korter dan 10 kilometer. Het streven
moet zijn om een verdere stijging van het autogebruik zo laag mogelijk te houden. Naast verbetering van het openbaarvervoersnet met carpoolstroken
moet het gebruik van de fiets voor de kortere afstanden dan ook gestimuleerd worden door betere fietspaden en goede fietsverbindingen.

Drenthe fietsprovincie
Uiteraard is het noodzakelijk om de busverbindingen
te verbeteren en waar nodig uit te breiden, want
door verslechtering van het openbaar vervoer wordt
het autogebruik bevorderd.
De OPD pleit voor een interliner-verbinding tussen
Emmen-Assen. Hierdoor wordt de reisduur tussen de
beide Drentse plaatsen aanzienlijk korter en vormt
zij een alternatief voor de auto.
De OPD is voorstander van het carpoolen en steunt
het aanleggen van carpoolplaatsen nabij opstapplaatsen van busverbindingen.
De aansluitingen van busverbindingen op treinverbindingen moeten verbeterd worden. Alleen een
kortere reistijd en goedkopere tarieven kunnen de
mensen uit de auto halen. Dit laatste is bij experimenten op verschillende plaatsen in Nederland ook

Drenthe is bij uitstek een fietsprovincie. Hier kunnen
we trots op zijn. Vanuit de overheid dient er, ook
vanuit recreatief oogpunt, gestimuleerd te worden
dat er goede fietspaden aangelegd worden. Deze
fietspaden dienen breed genoeg te zijn en moeten
goed onderhouden worden. Uit milieuoverwegingen
kan in natuurgebieden en lanen met bomen, in
verband met het wortelstelsel, beter geen asfalt
gebruikt worden!

Verkeersveiligheid
Veel provinciale wegen zijn 80-km-wegen waarop
jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Extra
aandacht voor de verkeersveiligheid op de wegen is
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geboden, met name bij gevaarlijke kruispunten.
Verkeersdrempels moeten niet lukraak aangelegd te
worden, maar zeer selectief.
Bundeling van verkeer op een net van optimaal
ingerichte hoofdwegen is een vereiste.
Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen dienen de
routes waarlangs deze stoffen vervoerd worden
duidelijk herkenbaar te zijn, zodat ten tijde van
calamiteiten hulpverlenende instanties goed en snel
ter plekke zijn. Gemeenten moeten hun rampenplan
hierop aanpassen.
Het hoeft geen betoog dat het bestaande wegennet
van de provincie goed onderhouden moet worden.
Het beleid van de overheid dient erop gericht te zijn
onnodige (verkeers)ongelukken te voorkomen,
daartoe worden in de winter alle mogelijkheden
aangewend om gladheid op de wegen te voorkomen.
Niet alleen wordt er tijdig en indien nodig zout
gestrooid, maar zandbakken langs wegen en op-, afen uitritten kunnen stremmingen en ongelukken
helpen voorkomen.

Verbetering infrastructuur
De OPD is altijd voorstander geweest van een
verdubbeling van de N33. Hier is inmiddels een start
mee gemaakt. Dit betekent niet alleen een verbetering van de infrastructuur richting Oost-Groningen en
het Eemshavengebied, maar ook de verkeersveiligheid is ermee gediend. Via deelname aan de Nieuwe
Hanze Interregio moeten duidelijke afspraken
gemaakt worden over de grensoverschrijdende
infrastructuur.
Het waterwegennet in Drenthe is vooral belangrijk
voor de grote en kleine watersport. Voor het stimuleren van de pleziervaart is het van belang dat
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knelpunten in de vaarroutes worden opgeheven. Wij
zijn voor een kanaal Almelo-Coevorden, dat geschikt
is voor 1000-tons vaart. De mogelijkheid van vrachtvervoer over water moet optimaal benut.

Vliegveld Eelde
Vliegveld Eelde speelt op dit moment in de ontwikkeling van het Noorden, gezien het kleinschalig
landelijk karakter van het gebied, een beperkte rol.
De baanverlenging zal aan de ontwikkeling van
vligeveld Eelde enige ruimte bieden.

Zuiderzeelijn
De OPD is altijd tegen de aanleg van een zweeftrein tussen Amsterdam en Groningen geweest.
De vele miljarden die hiervoor nodig waren, wogen
niet op tegen het geringe aantal arbeidsplaatsen dat
met de aanleg van de zweeftrein gegenereerd werd.
Bovendien, voor Drenthe zijn de effecten op de werkgelegenheid en de migratie alleen maar negatief, en
in internationaal verband speelt de zweeftrein
nauwelijks een rol van betekenis. Ook zouden de
positieve effecten van de Hanzelijn voor de provincie
Drenthe dan weer ongedaan gemaakt worden.
Beter is het gelden te steken in verbetering van de
bestaande infrastructuur zoals de ontwikkeling van
de Hanzepluslijn, een snelle intercity-verbinding
tussen Zwolle en Groningen met 180 à 200 kilometer
per uur, een verbetering van de railaansluiting
Emmen-Coevorden, alsook verbetering van de rail- en
wegverbinding naar de Eemshaven. Een aanpassing
van het spoor Groningen-Zwolle tot 160 kilometer per
uur geeft al een tijdswinst van een half uur.
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Hoofdstuk 4: De provinciale waterhuishouding
“Overloopgebieden, als buffer voor wateroverlast, is een oplossing die toekomst heeft en versterken de
natuurwaarden van onze provincie.”

Waterhuishouding
De OPD ondersteunt het streven om te komen tot een
integraal waterbeheer. Het gaat daarbij zowel om
het oppervlaktewater als om het grondwater.

Drinkwatervoorziening
Het veilig stellen van de drinkwatervoorziening, ook
in de verre toekomst, is uitgangspunt voor de OPD.
Dit betekent dat we voorzichtig om moeten springen
met de voorraad water waarover we beschikken.
Oppervlaktewater kan als drinkwater gebruikt worden, mits men de nodige veiligheid tegen verontreinigingen inbouwt.
Het gebruik van grondwater voor industrieel en
agrarisch gebruik dient teruggebracht te worden.
Hiervoor in de plaats moet schoon oppervlaktewater
beschikbaar komen.

Verdroging van de bodem
Natuurwaarden lijden onder de daling van het grondwaterpeil. Als men maatregelen treft om dit niveau
omhoog te brengen kan dat invloed hebben op het
huidige gebruik van de gronden. Daarom zullen deze
maatregelen niet overal mogelijk zijn en wanneer er
boerenbedrijven zijn die hiervan schade ondervinden, dan zullen zij gecompenseerd moeten worden.

hoogtij. Zo is, ondanks het feit dat het aantal waterschappen de laatste decennia meer dan gehalveerd
is, het totale personeelsbestand met 20 procent
toegenomen!
Ook hebben waterschappen fors uitgevallen besturen,
waarvoor verkiezingen gehouden moeten worden, die
elke vier jaar ongeveer 60 miljoen euro kosten.
Voor belastinginning hanteren waterschappen een
ingewikkeld en kostbaar stelsel van heffingen en
omslagen; het innen van deze belasting alleen al kost
15 tot 20 procent van de opbrengst ervan, wat jaarlijks neerkomt op honderd miljoen euro. Vergelijk dit
met de Belastingdienst, waar dit maar 2 procent is!
De taken waarvoor de waterschappen verantwoordelijk zijn, zijn zo breed en algemeen geworden, dat
dit nog maar moeilijk te vertalen is naar individuele
belangenbehartiging.
De OPD pleit er dan ook voor de waterschappen op
te heffen en de waterschapstaken onder te
brengen bij de provincie. Dit zal zeker kostenbesparend werken. Direct voordeel voor de burger en
minder bureaucratie. Ook is er een direct verantwoordelijk en aanspreekbaar orgaan, namelijk
Provinciale Staten. De uitvoering ligt dan bij Gedeputeerde Staten.

Het Waterschapsbestel

Tegelijkertijd kan dan de muskusrattenbestrijding
weer bij de provincie ondergebracht worden. De
muskusrattenbestrijding is momenteel naar de
waterschappen gedelegeerd; dit ziet de OPD als een
slechte zaak, omdat hierdoor de bestrijding van
muskusratten, beverrat en marderhund organisatorisch versnipperd plaatsvindt.

In de fusiegolf die de samenleving geteisterd heeft
zijn ook de waterschappen niet ontzien. De lasten
voor de burger zijn hierbij fors omhoog gegaan. Ook
hier is de afstand tussen burger en bestuur als gevolg
van fusies groter geworden en viert bureaucratie

De laatste decennia hebben de waterschappen de
oplossing van wateroverlast gezocht in het aanleggen
van diepere waterlopen, grotere gemalen en hogere
dijken. Vanuit oogpunt van toekomstgericht waterbeheer biedt het aanleggen van milieuvriendelijke
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overloopgebieden een oplossing. Waar nu woongebieden overstroomd kunnen worden moeten voorzie-
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ningen getroffen worden zodat het gevaar van
overstroming tot een minimum beperkt wordt.
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Hoofdstuk 5: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
“Bij de toewijzing van bouwkavels in de dorpen moet rekening gehouden worden met de sociale en economische
gebondenheid, zodat de jongeren in de dorpen kunnen blijven wonen.”

De leefbaarheid van het platteland
Door de ingrijpende gemeentelijke herindeling wordt
de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in de toekomst
steeds belangrijker, wil de plattelandsgemeenten
een leefbaar perspectief geboden worden. Veel
voorzieningen worden weggezogen uit de dorpen en
geplaatst in de centrumgemeenten, zoals het consultatiebureau voor zuigelingenzorg, postkantoor en
politiepost. De leefbaarheid van de dorpen gaat er
daardoor op achteruit. Voor mensen die op het
openbaar vervoer aangewezen zijn, zoals ouderen,
gehandicapten en mensen met lage inkomens, worden hierdoor extra drempels opgeworpen.
Het is voor de leefbaarheid van het platteland van
belang dat zoveel mogelijk voorzieningen in de
dorpen en kernen van Drenthe gehandhaafd
blijven. Denk hierbij aan dorpshuizen, onderwijs-en
sportvoorzieningen, bibliotheken, sociaal-culturele
centra en zorgvoorzieningen.

Volkshuisvesting
De provinciale rol bij volkshuisvesting is toegespitst
op de ruimtelijke verdeling van woningen over de
verschillende kernen. De OPD is van mening dat bij
het verdelen van woonbebouwing, plattelandsgemeenten hun rechtmatig deel dienen te krijgen.
De winst die gemeenten maken met de verkoop van
grondtransacties, kan gebruikt worden voor de bouw
van starterswoningen en woningen voor minder
draagkrachtigen, zodat ook deze groepen een dak
boven hun hoofd hebben. Ook nieuwe vormen van
bouwen kunnen hier toegepast worden.
Bij de toewijzing van bouwkavels moet rekening
gehouden worden met de economische en sociale
gebondenheid aan een dorp. Voor mensen die in een
dorp geboren en getogen zijn moet het mogelijk zijn

hier te blijven wonen. Bij de sociale-woningbouw
moet ook rekening gehouden worden met voldoende
aanpasbare woningen voor ouderen en gehandicapten, zodat ook zij volwaardig in onze maatschappij
kunnen meedraaien.
Er moeten voldoende huurwoningen zijn voor de
minder draagkrachtigen.
Burgers zullen betrokken moeten worden bij
herziening van het Provinciaal Omgevingsplan.

Bouwen naar behoefte
Bij de bouw van woningen moeten gemeentes niet
uitgaan van winstverwachtingen om daarmee
prestigeprojecten te kunnen financieren, maar als
uitgangspunt zal de reële behoefte op de woningmarkt genomen moeten worden. Hierbij zal rekening
gehouden moeten worden met het feit dat er een
sterk afnemende bevolkingsgroei is. Ook de veranderde leeftijdsopbouw van woningzoekenden en de
gewijzigde samenstelling van de huishoudens speelt
een belangrijke rol. Gemeentes met grootse bouwplannen zullen hun plannen bij moeten stellen.
Uitbreidingen in kleine dorpen zullen op beperkte
schaal moeten mogelijk blijven.

Vakantiewoningen
Verder willen wij de aandacht vestigen op het wisselvallige gedoogbeleid dat ertoe geleid heeft dat
een fors aantal vakantieverblijven al jaren worden
gebruikt als permanente woning.
De OPD wil duidelijkheid brengen voor de huidige en
toekomstige bewoners van deze vakantieverblijven
door het in één keer bestemmen van alle vakantiewoningen tot permanent woonverblijf. Voor het
gebruik van vakantiewoningen of -projecten kan dan
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door de gemeente een vergunning voor recreatief
gebruik worden afgegeven. Zo komt er duidelijkheid
en wordt ook het woningtekort een flink eind
opgelost.

Schadeverhaal bij bodemdaling
In tegenstelling tot wat deskundigen beweren,
worden de aardbevingen in het Noorden als gevolg
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van gaswinning steeds erger.
De OPD is van mening dat bij schade door bodemdaling als gevolg van delfstofwinning, zoals gasboringen, een onafhankelijke instantie moet oordelen
over de schade en de financiële genoegdoening die
hierbij van toepassing is. Dit heeft echter alleen zin
als de uitspraak van deze commissie bindend is,
omdat anders burgers aangewezen zijn op dure
juridische procedures. Omkering van bewijslast ligt
dan meer voor de hand.
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Hoofdstuk 6: Milieu
“De Drentse burgers mogen niet opdraaien voor de kosten van de verwerking van slib en afval uit andere
provincies.”

Duurzaamheid en energie
De OPD vindt de ontwikkeling van duurzame vormen
van energie belangrijk voor de toekomst. Bij de
ontwikkeling van zonneenergie, geothermie, biovergisting, windmolens, e.d. kan de provincie een
stimulerende rol spelen. Ook volgende generaties
moeten kunnen beschikken over een goede kwaliteit
van lucht, bodem en water. De verantwoordelijkheid
hiervoor dragen wij met zijn allen. Een goede milieuvoorlichting vanuit de overheid achten wij belangrijk.

Vervuiling bij de bron aanpakken
Steeds meer Drentse bedrijven doen aan interne
bedrijfszorg op milieugebied, waardoor verontreiniging bij de bron geminimaliseerd kan worden.
Verontreiniging moet zoveel mogelijk bij de bron
aangepakt worden.

Afvalverwerking
Afvalverwerking is in Nederland al jaren een lucratieve bezigheid. Nu de Europese afvalmarkt opengegooid is, zal dit moeten resulteren in lagere tarieven voor de consument. Het kan niet zo zijn dat
alleen investeerders dikke winsten opstrijken uit
afvalverwerkende activiteiten.
De OPD is tegen de bouw van nieuwe en grotere
verbrandingsovens in Wijster!!

Geen afval in Drentse bodem
Het dumpen van afvalstoffen zoals slib en bermafval
moet worden tegengegaan. De OPD streeft ernaar de
invoer van mest en zuiveringsslib van buiten de
provincie een halt toe te roepen. Drenthe moet geen

afvalput worden van het westen! Overtreders van
deze regelgeving zullen via scherpe sancties tot de
orde gebracht moeten worden.
Voor afval is géén plaats in de bodem van onze
provincie. De OPD heeft hierover altijd een helder
standpunt ingenomen. Géén ondergrondse opslag van
radioactief afval in zoutkoepels. Géén opslag van CO2
in de bodem van Drenthe.

Natuurbescherming
Voor de instandhouding, het beheer en de ontwikkeling van onze natuurparken moeten de benodigde
financiën en subsidies aangetrokken worden.
De plannen in verband met de Ecologische Hoofdstructuur kunnen een goede aanzet zijn om ook in de
toekomst in Drenthe natuurwaarden te ontwikkelen;
echter dit mag niet ten koste gaan van de landbouw.
Natuurbescherming gaat verder dan het aankopen
van gronden en daar dan het etiket “natuur” op
plakken. In Drenthe zijn Nationale Parken, natuurbeherende instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drents Landschap. Er is veel
kennis en kunde, en goede intentie bij deze organisaties aanwezig. De OPD is echter van mening dat
meer inhoud moet worden gegeven aan de ondeelbaarheid van flora en fauna. Drenthe was enige
tientallen jaren geleden nog één van de wildrijkste
provincies van Nederland. Thans moet er met een
lantaarn gezocht worden naar patrijzen, fazanten en
konijnen. Hier gebeurt niets aan om de voorwaarden
te scheppen om de leefgebieden voor deze wildsoorten te herstellen. Men heeft zich ingespannen om de
das te herintroduceren en dat is buitengewoon goed
gelukt, maar thans is er de vraag hoeveel predatiedruk kan een gebied eigenlijk aan?
De ooievaar komt in zeer grote getale voor, doch
vertrekt niet meer, zoals het een trekvogel betaamt,
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naar Egypte om te overwinteren. Blauwe reiger en
ooievaar zorgen duidelijk voor een overpredatie
inzake bodembroeders en -bewoners. Overbevolking
van vossen lijdt ook tot aantasting van weidevogels.
We zien dat de zangvogelbestanden in de bossen
afnemen. De kraaiachtigen nemen in aantal uitbundig
toe en dat gaat ten koste van veel bodembroeders en
zangvogels. We zien dat de ziekte van Lyme middels
de teek oprukt en de bedreiging van de vossenlintworm toeneemt. Natuurbeheer dient op een realistische wijze te worden ingevuld. De stelling: “Laat de
natuur maar op zijn beloop”, delen wij niet. Het doet
ons pijn om in het voorjaar ’s nachts alleen de angstroep van de kievit te horen, omdat hongerig roofwild
zoals de vos de laatste eieren van weidevogels opeet.
Het buitensporig beschermen van predatoren leidt
tot het verstoren van het zo zwaar bepleitte natuurlijk evenwicht. Er dient aandacht te zijn voor een zo
groot mogelijke diversiteit aan wildsoorten, die thuis
horen in ons landschap. Er moeten voorwaarden
geschapen worden om de bodembroeders weer in de
gelegenheid te stellen zich te vermeerderen. De vos
dient normaal bejaagd te worden. Exoten als muskusrat, nijlgans, wasbeer en marderhond dienen zoveel
mogelijk te verdwijnen. Schotse Hooglanders horen
in Schotland thuis. Begrazing door schapen heeft veel
betere effecten dan de grote, veel mest producerende grazers die bovendien bodembewoners vertrappen. Er dient bij het natuurbeheer meer gebruik te
worden gemaakt van de kennis en kunde van de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Belangrijk
is ook dat bepaalde gebieden als rustgebieden minder
toegankelijk horen te zijn.
De nationale parken in onze provincie kunnen gratis
worden bezocht. Nationaal Park de Hoge Veluwe kun
je niet gratis in.
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bureaucratische aanpak en de autoritaire gezagsstructuur bij de waterschappen werkt niet in het
voordeel van de muskusrattenbestrijding.
De provincie Drenthe had een uitstekend team bestrijders en de OPD heeft de overtuiging dat deze
natuurmensen naast hun taak als muskusrattenbestrijding veel meer nuttige taken in en vanuit het
veld kunnen verrichten ten aanzien van de beverrat,
wasbeer, alsook onderzoek, inventarisatie en
observatie.
De OPD staat ook thans nog een andere vorm van
organisatie voor. Een eigen organisatie met een eigen
verantwoordelijkheid. Bezien vanuit ons standpunt
de waterschappen op te heffen en onder te brengen bij de provincie, kan ook de muskusrattenbestrijding weer centraal onder de provincie
ressorteren. Nogmaals, dat de provincie Drenthe de
taak van bestrijding in het verleden heeft gedelegeerd naar de waterschappen, heeft nooit onze
instemming gehad. Het beperken van de muskusrattenvangst en het aangaan van een nut- en
noodzaakdiscussie hierover is volgens de OPD
volstrekt zinloos. De muskusrat heeft geen natuurlijke vijanden en plant zich razendsnel voort. De
kosten van vangstbeperking zullen op het bordje van
de ingelanden terecht komen, en daar zijn wij
absoluut geen voorstander van.
Samen met de Drentse muskusrattenvangers zullen
wij strijden voor een organisatievorm zoals de
mensen dit zelf wensen. Dit waarborgt een nog beter
resultaat, met meer arbeidsvreugde. Wij ondersteunen de visie van de Technische Commissie Muskusrattenbestrijding om te komen tot één professionele
organisatie.

Riolering
Muskusrattenbestrijding
De OPD heeft zich altijd opgesteld achter de muskusrattenbestrijders inzake de uitplaatsing naar de
waterschappen. Hierin namen wij een afwijkend
standpunt in ten opzichte van GS en de andere
partijen in de Staten van Drenthe. Er is absoluut geen
enkele meerwaarde gebleken door deze uitplaatsing.
Integendeel, de organisatie is versnipperd en ook de

Bij aanleg van riolering in de buitengebieden moet
het als alternatief mogelijk zijn dat men overgaat op
de aanleg van Individuele Behandeling Afvalwater
(IBA). Een voorbeeld hiervan is de helofietenfilter,
een biologische zuiveringsinstallatie waarbij gewerkt
wordt met een bassin beplant met riet. Dergelijke
alternatieve mogelijkheden moeten op hun milieuvriendelijkheid onderzocht worden.
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Hoofdstuk 7: Recreatie en toerisme
“Een goede toeristische uitstraling van Drenthe, gecombineerd met veelzijdige voorzieningen, levert veel
werkgelegenheid op.”

Afwisselende, veelzijdige voorzieningen
Door de toename van ouderen en de verandering in
de samenstelling van gezinnen neemt de seizoensafhankelijkheid van het toerisme af. De OPD vindt
dat ook de stedelijke recreatieve voorzieningen daar
op in dienen te spelen.
Cultuurtoerisme neemt in het toeristische aanbod
een belangrijke plaats in. De provincie moet met
haar subsidiebeleid daarop inspelen. De ontwikkeling
van een Hunebeddenmuseum in Borger en het
Gevangenismuseum in Veenhuizen juicht de OPD toe.
Het niveau van de bestaande musea, waarbij sommige met internationale uitstraling, moet behouden
blijven.
Momenteel wordt het achterstallig onderhoud van de
oudste radiotelescoop, in Dwingeloo, aangepakt door
de stichting Camras. Omdat hier heel veel moet
gebeuren is de OPD van mening dat ook hier provinciale ondersteuning moet plaatsvinden.
De OPD denkt dat de provincie Drenthe goede kansen
biedt om ook het agrarisch toerisme en het plattelandstoerisme in populariteit te laten toenemen. Ook
zijn wij voorstander van het ontwikkelen van een
wandelplan voor onverharde en halfverharde paden
door de gehele provincie Drenthe. Deze vorm van
recreëren, waarvoor steeds meer belangstelling is,
kan in Drenthe ook economisch een toenemende rol
van betekenis spelen.
Extra aandacht zal besteed moeten worden aan
slechtweervoorzieningen, voor zowel jong als oud en
gezinnen met kinderen.
Tevens zijn wij van mening dat Drenthe opnieuw haar
positie als fietsprovincie nummer één van Nederland
weer moet innemen. Waar mogelijkheden zijn, moet
aandacht besteed worden aan de verdere ontwikkeling van de recreatievaart.
Meer aandacht zal geschonken moeten worden aan
de specifieke eisen voor gehandicapten, zoals
bijvoorbeeld de toegankelijkheid van recreatie-

parken, musea en andere attracties. Drenthe moet
de provincie zijn en blijven van ruimte, rust, groen,
fietsen en natuur- en cultuurtoerisme.

Ziekte van Lyme
Drenthe heeft veel aantrekkingskracht op toeristen.
Men geniet van het landschap, de rust en de ruimte.
In een natuur- en bosrijke provincie als Drenthe is
het zeer van belang alert te zijn op de ziekte van
Lyme. De ziekte van Lyme is een infectieziekte die
wordt overgedragen door een tekenbeet. Dit kan
allerlei ziektes tot gevolg hebben.
Tijdige ontdekking en snelle behandeling kunnen van
levensbelang zijn.
De OPD vindt dat de provincie voorlichting hierover
moet stimuleren en ondersteunen.
Zelf heeft de OPD het goede voorbeeld gegeven door
een folder, die ontworpen is door twee leerlingen
van AOC-Terra te Assen, uit te geven en te verspreiden.

Marketing professioneler
Drenthe heeft de uitstraling landschappelijk en
toeristisch te zijn. Het heeft wat toerisme betreft
veel te bieden. Drenthe moet als product verkocht
worden, óók in het buitenland en het moet blijvend
aan de eisen van de tijd aangepast worden.
De promotie en marketing van Drenthe zal zich op
een professionele manier moeten blijven ontwikkelen. Hierbij is ook het werk van de vele vrijwilligers
die de Toeristische Informatiepunten bemannen,
onontbeerlijk.
Vanuit oogpunt van werkgelegenheid is de recreatiesector belangrijk voor Drenthe.
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Dierenpark Emmen
De verplaatsing en uitbreiding van het Dierenpark in
Emmen is primair een aangelegenheid van de Dierentuin
zelf en de gemeente Emmen. De provincie zal er wellicht ook mee te maken krijgen en dan gaat het om
geld. In de eerste plaats zal er geld moeten zijn; we
zijn daarbij afhankelijk van de provinciale begroting. Als
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er ruimte is, dan moet duidelijk zijn om hoeveel geld
het gaat. Ook zullen de risico’s in kaart gebracht
moeten worden en er moet een inzichtelijke totaalplaat
geleverd worden.
Maar éérst zal het Dierenpark zichzelf op de kaart
moeten zetten, met een positieve exploitatie en een
overtuigende continuïteit voor de toekomst.
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Hoofdstuk 8: Welzijn en cultuur
“In de media moet meer geschreven en gesproken worden in de Drentse taal.”

Ouderenbeleid
Ouderenbeleid moet meer zijn dan alleen zorg.
Ouderen moeten zoveel mogelijk blijven deelnemen
aan onze samenleving. Een deel van hen is afhankelijk van verzorging of verpleging. De OPD pleit voor
de betere begeleiding van ouderen, gehandicapten
en zieken in verzorgings- en verpleegtehuizen, zodat
de druk op de zorg zal afnemen.
De zorgsector zal behoed moeten worden voor
verdere centralisatie. Centralisatie leidt alleen maar
tot hogere bureaucratische kosten, tot een grotere
afstand naar de hulpvrager en een slechtere bediening van de kleinere kernen. De overheadkosten
staan hier, denk aan thuiszorg, in geen enkele
verhouding tot de dienstverlening. Om van de schandalig hoge salarissen en riante bonussen van de
directie nog maar niet te spreken!

Beleid Jeugdzorg
Jaarlijks worden er landelijk maar ook in Drenthe
veel kinderen uit huis geplaatst. Na eenmaal uit huis
te zijn geplaatst komt terugkeer naar eigen huis en
biologische familie nauwelijks voor. Volgens de wet
op de jeugdzorg dient dit wel het doel te zijn van de
uithuisplaatsing en de ondertoezichtstelling. Er dient
een degelijk onderzoek te komen waar de oorzaak
hiervan ligt. Dit dient bij voorkeur te gebeuren
voordat de gezinsvoogdij-instelling (zoals BJZ,
William Schrikker) overgaat van provincie naar
gemeente; immers gemeenten hebben niet die
ervaring. De gezinsvoogdij-instellingen dienen een
kwaliteitskeurmerk te krijgen. Alle medewerkers
hebben een opleiding als jeugdzorgwerker, staan
ingeschreven in een beroepsregister en vallen onder
het tuchtrecht.
De cliëntenraad wordt binnen voogdij-instelling goed

en duidelijk op de kaart gezet en tevredenheidsonderzoeken worden onder alle cliënten gehouden.
Het oudernetwerk Drenthe (voor en door ouders)
wordt erkend als steun en toeverlaat voor ouders die
met een voogdij-instelling te maken krijgen.
Het klachtrecht van een voogdij-instelling is toegankelijk voor iedereen die ermee te maken heeft.
Immers, van een klacht kan men leren, dus waarom
deze kansen niet aangegrepen?
De jeugdzorg zal navolgbaar en transparant moeten
werken; bij de provincie weghalen en onderbrengen
bij de gemeente. De voordelen voor de burgers zijn:
minder geld naar de jeugdzorg, minder jeugdzorg
bemoeienis met gezinnen en minder kinderbeschermingsmaatregelen als uithuisplaatsingen. Dit levert
flinke besparingen op rechtspraak en allerlei gesubsidieerde hulpverlening. Er moet een betere
screening van pleeggezinnen komen.
De Stichting Bureaus Jeugdzorg Drenthe dient zo
snel mogelijk gesloten te worden. De hulpverlening
aan minderjarigen kan plaatsvinden vanuit Centra
voor Jeugd en Gezin die onder de gemeenten gaan
vallen. Hulpverlening kan dan dicht bij het gezin
plaatsvinden. Voordat een SBJD-gezinsvoogd ergens
anders in de jeugdzorg aan de slag kan gaan dient
eerst onderzocht te worden of deze voldoet aan de
kwaliteitsnormen. Hetzelfde geldt voor vestigingsmanagers en de directeur.
Het civiel opsluiten van minderjarigen die slachtoffer
zijn van loverboypraktijken of ernstige mishandeling,
in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI of jeugdgevangenis) om de minderjarige tegen de dader te
beschermen, dient verboden te worden; ook het
civiel opsluiten van een verslaafde minderjarige in
een JJI dient verboden te worden. Door de jeugdzorg
te gaan dwingen navolgbaar en transparant te werken zullen sowieso veel minder minderjarigen in een
JJI terechtkomen. Het bouwen van steeds meer
jeugdgevangenissen kan hiermee voorkomen worden.
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Gehandicapten
Met betrekking tot de gehandicapten zal de aandacht
vooral uitgaan naar het zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren van die gehandicapte in onze
samenleving. Toegankelijkheid van openbare gebouwen en het openbaar vervoer en de integratie in de
samenleving moet vooropstaan om de participatie
mogelijk te maken. Dit geldt ook voor winkels en
discotheken en de toegankelijkheid van toiletten in
openbare gebouwen.

Kleine kernen
De OPD pleit voor handhaving van het voorzieningenniveau in de kleine kernen, zoals bibliotheken, sportvoorzieningen, sociaal-culturele centra, zorgvoorzieningen, basisscholen en de mogelijkheid van onderwijs voor ouderen en herintreders. Ook pleit de OPD
voor de instelling van loketten voor burgerlijke stand
in alle voormalige gemeenten van Drenthe.
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krachtige stroomstoten het hartritme weer op gang
brengt. Als men binnen 5 minuten na het ontstaan
van de hartstilstand defibrilleert, is de kans op
overleving het grootst, namelijk 72 procent; elke
minuut vertraging bij het defibrilleren betekent dat
de overlevingskans met 10 procent afneemt.
AED-apparatuur kan verspreid worden in winkelcentra, horecagelegenheden, sportcentra, huisartsenposten, openbare gebouwen, e.d. Ook is de OPD
er voorstander van brandweer en politie met deze
apparatuur uit te rusten. Zowel vanuit het ministerie
van BZK als VWS is er toestemming om de brandweer
met AED-apparatuur uit te rusten. Via de meldkamer
kan deze apparatuur dan bij noodgevallen ingezet
worden. De coördinatie van de spreiding van AEDapparatuur hoort bij de RAV te liggen, die ook de
medische gegevens kan verwerken.
De bediening van het apparaat kan geleerd worden in
een cursus van drie à vier uur. Ook moet men op de
hoogte zijn van reanimatietechnieken. Ook de provincie zal hierbij financiële steun moeten verlenen.

Huiselijk geweld
Minimabeleid
Uit cijfers blijkt dat in Drenthe minimaal 40.000
volwassenen tussen de 20 en 65 jaar ooit met huiselijk geweld te maken heeft gehad. Daarbij komt dat
veel gevallen van huiselijk geweld in de anonimiteit
blijven. Geweld in huiselijke kring heeft een enorme
invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid
van mensen, wat nog verergerd wordt als dit in een
isolement plaatsvindt. De OPD vindt het meldpunt
voor huiselijk geweld een goede zaak. Samenwerking
tussen de verschillende instellingen is een must,
zodat gewerkt kan worden aan een duurzame oplossing van de problematiek. Ook goede voorlichting
over deze problematiek kan mensen helpen om hulp
te zoeken.

AED-apparatuur
Als sinds enkele jaren is de OPD een vast pleitbezorger van een gecoördineerde spreiding van
AED-apparatuur(automatische externe defibrillator) in de provincie Drenthe.
Een defibrillator is een apparaat dat met één of meer

Zowel de steden als het platteland krijgen als gevolg
van de globalisering in sterkere mate te maken met
kansarme bevolkingsgroepen. Door de toenemende
eisen die de moderne samenleving aan het individu
stelt, vallen er meer mensen buiten de boot. Zij zijn
minder weerbaar en hebben steun nodig, niet alleen
financieel, maar ook bij het vinden van werk en
scholing.
De bestrijding van stille armoede moet onderdeel
zijn van het minimabeleid.
Zo moet de premie voor de ziektekostenverzekering
omlaag voor deze groep. Tevens moet er meer
publiciteit — Postbus 51 — worden gegeven aan
extraatjes voor de minima. Nu moet deze groep het
zelf maar uitzoeken, waardoor veel geld niet bij deze
doelgroep terechtkomt.
Personen die door verwijtbaar gedrag in financiële
problemen raken, hebben niet onze sympathie. De
overheid zal ervoor moeten waken dat buurten of
straten verloederen. Particuliere initiatieven moeten
zoveel mogelijk gesteund worden.
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Zorgboerderijen

Drentse Taal

Echter er zal een halt toegeroepen moeten worden
aan de wildgroei van zorgboerderijen. Wie een
zorgboerderij start dient een deskundigheidsverklaring te overleggen voor de doelgroep van de zorgboerderij, zodat zorgboerderijen hun functie op een
goede wijze kunnen vervullen.

De Drentse taal behoort tot het Nedersaksisch en het
Nedersaksisch is naast het Fries de enige regionale
taal die Europees erkend is. De OPD vindt dat er
ruimte moeten komen om het Drents op de basisscholen in de schoolwerkplannen op te nemen. Uit
onderzoek is gebleken dat kinderen die les in de
streektaal krijgen ook gemakkelijker Nederlands
leren.
In de praktijk is dit mogelijk, want er is een afstudeervariant streektalen aan de Hogeschool Drenthe.
De OPD vindt het van belang dat het Nedersaksisch
op nationaal niveau volwaardig erkend wordt en zal
zich hiervoor blijven inzetten.

Kunst en cultuur
Het Drents cultureel erfgoed heeft onze blijvende
aandacht en de OPD wil waar mogelijk de regionale
cultuur van het Drents eigene stimuleren.
De Drentse taal en literatuur moeten behouden
blijven. Projecten die dit bevorderen, zoals cursussen Drentse taal- en cultuur, moeten door de
provincie bevorderd worden. De OPD vindt dat er
meer Drents gesproken moet worden op radio en tv.
De vele monumenten die over de provincie verspreid
liggen dienen zo goed mogelijk beschermd te
worden. Speciaal noemen wij hier het behoud van de
Drentse schaapskuddes.
De OPD is voorstander van het streven om Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.
Drenthe kent diverse openluchttheaters en er is een
goede spreiding van podiumkunsten. Vaak is hierbij
sprake van amateurkunst. Uit oogpunt van vrijetijdsbesteding dient dit gestimuleerd te worden.
De OPD betreurt het dat de in 2003 uitgegeven, en
door de provincie gesubsidieerde Drenthe Encyclopedie vele fouten gevonden zijn. De OPD pleit ervoor
om in de digitale uitgave alle fouten en onvolkomenheden te herstellen en de gedrukte versie uit de
handel te nemen.

Drents volkslied
Het Drents Volkslied Mien Drenthe is al lang met
Drenthe verbonden. Het is alom bekend, en vele
verenigingen sluiten hun activiteiten met het zingen
van dit lied. Het geldt als het officieuze volkslied van
Drenthe.
De OPD pleit voor een officiële erkenning van het
Drents volkslied, en zal zich hier sterk voor maken.

Sport
Geestelijke en lichamelijke beweging is goed voor de
mens, voor zowel jong en oud. Of het nu voetbal,
badminton, dammen, schaken, gymnastiek of welke
andere sport dan ook is. De OPD steunt initiatieven in
het kader van de breedtesport, ook vanwege de
sociale functie van sport. Sportvoorzieningen moeten
toegankelijk zijn voor gehandicapte sporters.
De organisatie van internationale sportevenementen
in Drenthe, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenspelen, achten wij een goede zaak.
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Hoofdstuk 9: Asielzoekersproblematiek
“Het huidige asielbeleid verscherpt de tweedeling tussen rijk en arm in de wereld.”

Reeds jaren geleden was de OPD al helder in de
mening over de asielzoekersproblematiek; alle
andere partijen hebben hier over gezwegen…

kader vormen. Deze braindrain roept dus weer
nieuwe problemen op, die een verdergaande verarming en tweedeling in de wereld tot gevolg hebben.

Algemene analyse
Overheidsbeleid jarenlang laks
De OPD constateert dat er in de wereld nog veel armoede heerst, met name op de continenten Azië en
Afrika. Daarnaast zijn er in de wereld verschillende
oorlogsgebieden en brandhaarden. Nederland is een
van de meest welvarende landen in de wereld in het
rijke werelddeel Europa. Zowel de rijkdom alsook de
afwezigheid van oorlog zorgen voor een natuurlijke
aantrekkingskracht voor veel mensen, die hier een
veilig en economisch geborgen heenkomen zoeken.
De OPD is zich er tevens van bewust dat Nederland
het dichtstbevolkte land ter wereld is. Een onbeperkte instroom van mensen uit andere landen zal een
enorme aanslag betekenen op onze schaarse ruimte
en het milieu. De opvang van asielzoekers gaat jaarlijks gepaard met enorme kosten die in de miljarden
lopen, geld dat effectiever besteed had kunnen
worden.
Met de opvang van één asielzoeker in Nederland
kunnen honderden mensen in de armoedegebieden
geholpen kunnen worden!
De OPD heeft altijd op het standpunt gestaan dat
asielzoekersproblematiek niet mag ontaarden in een
welvaartsprobleem, waarbij de mensen die binnen
ons zicht in Nederland verschijnen, opgetild worden
tot het Nederlandse welvaartsniveau met daaraan
gepaard gaande Nederlandse kosten en de mensen
die buiten ons gezichtsveld vallen in armoede blijven
leven. Daarbij komt dat, wanneer er ernstige problemen in een land ontstaan, vaak de intelligentsia als
eerste vertrekt, waaronder artsen en ingenieurs en
mensen met geld. Het zijn met name die mensen die
juist bij de opbouw van een land van onmisbare
waarde zijn omdat zij het financieel en economisch

Nederland is altijd een gastvrij land geweest voor
politieke vluchtelingen en dit moet zo blijven. De
OPD heeft altijd op het standpunt gestaan dat de
opvang van vluchtelingen onder grote druk stond door
een grote instroom van immigranten, waarbij iedereen automatisch toegelaten werd tot de procedure
van asielzoeker. De Nederlandse overheid heeft er de
laatste decennia blijk van gegeven niet in staat te
zijn economische immigranten te scheiden van politieke vluchtelingen. Het beleid holde achter de feiten aan en was meer gericht op stroomlijning van de
instroom dan op sturing van het hele proces.
Het beleid van de overheid was onduidelijk, waardoor het naar de wereld toe een grote grabbelton
leek, dit ten koste van hen die werkelijk recht
hebben op asiel.
Onderzoek heeft aangetoond dat slechts een klein
percentage van de instromers echt vluchteling is. Ook
het terugkeerbeleid werd verzaakt, waardoor veel
immigranten in de illegaliteit kunnen verdwijnen. De
lange procedures legden een groot beslag op de
opvangcapaciteit en lieten asielzoekers lange tijd in
onzekerheid.
De overheid moet naar buiten toe duidelijk maken uit
welke landen wel en niet asielzoekers opgenomen
kunnen worden. Mensen die ten onrechte een beroep
doen op de procedure en wiens verzoek afgewezen
wordt, moeten zo snel mogelijk Nederland verlaten.

Opvang in de regio
De OPD pleit voor opvang in de regio waaruit de
asielzoekers afkomstig zijn en waar de kosten veelal
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beduidend lager liggen dan in Nederland.
Alternatieve oplossingen hiertoe moeten bevorderd
worden. Mensensmokkel moet in internationaal
verband aangepakt worden.

Democratisch bestuur
In de afgelopen jaren werd het asielzoekersbeleid
boven alle ander beleid verheven en onttrokken aan
alle normale procedures en controle. Er werd niet
altijd even democratisch met de plaatselijke bevolking omgesprongen en bestemmingsplannen werden
zonder de vereiste zorgvuldigheid en democratische
controle gewijzigd.
De OPD vindt dat burgers inspraak horen te hebben
wanneer overwogen wordt een asielzoekerscentrum
aan te leggen.
De overheid moet zich verantwoorden voor haar
beleid en mag dit niet verheffen tot beleid dat
boven elke democratische controle verheven staat.
Er gaat erg veel geld om in de opvang van asielzoekers. Jaarlijks dient het Provinciaal bestuur een
overzicht te geven van de geldstroom, zodat duidelijk is wie wat aan deze problematiek verdient.
Democratische controle wordt gewenst geacht.
Kleine dorpen moeten niet onevenredig belast worden met de opvang van grote asielzoekersstromen.
Ditzelfde gaat op voor de noordelijke provincies, die
niet opgezadeld dienen te worden met een onevenredig deel van de instroom van asielzoekers.
In de internationale mensensmokkel gaat meer geld
om dan in de drugshandel. Deze misstanden moeten
ook door de provinciale overheid actief bestreden
worden. Mensensmokkelaars en individuen die hulp
verlenen bij het verstrekken van valse identiteitsbewijzen moeten actief vervolgd en gestraft worden.
Het opsporen en onschadelijk maken van terroristische netwerken zal in internationaal verband ter
hand genomen moeten worden.

Inburgercontract
Tot slot wil de OPD dat de provincie er bij de
landelijke overheid op aandringt, dat elke nieuw-

Verkiezingsprogramma OPD 2011-2015

komer die zich blijvend in Nederland wil vestigen,
een contract met de Nederlandse samenleving moet
ondertekenen. Overtreding van dit contract kan
alsnog leiden tot uitzetting uit Nederland.
In het contract moeten de volgende punten worden
opgenomen:
a. Men respecteert de Nederlandse grondwet.
b. Men respecteert de scheiding tussen kerk en staat
en zal afzien van politieke actie om hierin verandering aan te brengen.
c. Men respecteert onze humanistische, joods-christelijke traditie. Dit betekent respect voor de
menselijke integriteit, waarin de besnijdenis van
vrouwen geen plaats heeft. De OPD beschouwt dit
als een verminking van het vrouwelijk lichaam en
artsen of niet-bevoegden die hieraan meewerken
dienen overeenkomstig strafrechtelijk vervolgd te
worden.
Bij het volgen van een inburgeringscursus wordt een
eigen bijdrage verwacht.

Integratie
Wie rechten heeft, heeft ook zijn plichten en pas wie
zijn plicht doet, die heeft recht. Een van de plichten
waar de OPD zwaar aan hecht is het onderscheid
kunnen maken tussen het mijn en dijn. Een goede
gast dient niet te stelen. De overheid moet beloven
dat diegenen van de nieuwkomers, die zich bezighouden met diefstal of ander crimineel gedrag uitgezet
worden. Door het relatief groot aantal asielzoekers in
Drenthe wordt reeds een groot beroep gedaan op de
noaberplicht en derhalve moet overlast zoveel mogelijk tegengegaan worden. Ook horen mensen die het
geld en de papieren hebben om in het vliegtuig te
stappen bij het verlaten van het vliegtuig op Schiphol
nog steeds over geldige papieren te beschikken.
Burgers die willens en wetens hun papieren vernietigen en niet meewerken aan een correcte afhandeling van de asielprocedure, horen hier niet opgevangen te worden.
Echte asielzoekers zijn van harte welkom. Mensen
die uitgeprocedeerd zijn en het land moeten verlaten, moeten niet gedoemd zijn om de illegaliteit in
te moeten gaan. Risico voor crimineel circuit mag
niet op deze wijze gestimuleerd worden.
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De landelijke overheid is hiervoor verantwoordelijk.
De OPD is van mening dat er opvang moet komen, op
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landelijke kosten in AZC’s, waarna uitzetting een feit
wordt.
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Hoofdstuk 10: Emancipatie en minderhedenbeleid
“Positieve discriminatie bewijst een slechte dienst aan de emancipatiegedachte en het bevordert een
tweedeling tussen rijk en arm.”

De OPD acht het van het grootste belang dat iedereen, ongeachte sekse, etnische achtergrond of
seksuele geaardheid, de mogelijkheid moet hebben
een zelfstandig, economisch onafhankelijk bestaan
op te bouwen. Man en vrouw moeten gelijkwaardig
kunnen functioneren. Bij het selecteren van personeel moet de kwaliteit vooropstaan. De OPD is voor
het stimuleren van vrouwen en etnische minderheden
om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Een voorrangsbeleid, waarbij een vrouw of iemand uit een etnische
minderheid de voorkeur verdient boven een autochtone man, de zgn. positieve discriminatie, daarentegen wordt gezien als een slechte oplossing.
Positieve discriminatie van vrouwen of etnische
minderheden wordt om verschillende redenen niet
wenselijk geacht:

In strijd met grondwet
Ten eerste is dit beleid in strijd met artikel 1 van de
Nederlandse grondwet, waarin gesteld wordt dat elke
burger gelijkwaardig is. Wanneer het gaat om de
verdeling van overheidsbanen is het bovendien in
strijd met artikel 3 van de Nederlandse grondwet,
waarin nadrukkelijk gesteld wordt dat het de overheid verboden wordt op andere gronden personeel te
selecteren dan op basis van deskundigheid.

Kwaliteit
Ten tweede mag bij een burger nooit de twijfel ontstaan of iemand wel capabel is voor de hem of haar
toevertrouwde functie, omdat die persoon voorgetrokken zou kunnen zijn bijvoorbeeld om het vrouwzijn of het behoren tot een etnische minderheid.
Twijfel heeft juist een averechtse uitwerking op de
emancipatiegedachte en heeft bovendien een
negatieve weerslag op de personen uit de verschil-

lende doelgroepen die juist wel om hun kwaliteit zijn
gekozen.

Je hoeft er niets voor te doen
Ten derde geldt de stelregel, wanneer je ergens niets
voor hoeft te doen heeft het minder waarde. Het
bevordert de passiviteit en stimuleert gemakzucht.
Aan de andere kant zijn er veel vrouwen en leden uit
de minderheden die het ervaren als een belediging
en bevoogding.

Noch positieve, noch negatieve discriminatie
Ten vierde worden banen die onder het voorrangsbeleid vallen, niet verdeeld over alle werkenden,
maar komt het beleid volledig ten laste van de werkzoekenden. Deze categorie is in zijn geheel kwetsbaar en personen die buiten de definities van het
voorrangsbeleid vallen, dreigen hierdoor volledig
buiten de boot te vallen. Negatieve discriminatie
leidt voor hen tot uitsluiting op de arbeidsmarkt en
daarmee bevordert het voorrangsbeleid ongewild een
tweedeling in de samenleving.
De OPD wil dat er gestreefd wordt naar deelname
van alle Nederlanders aan het arbeidsproces,
zonder enige vorm van discriminatie! De OPD zal in
de Provincie initiatieven steunen die leiden tot
uitbreiding van de werkgelegenheid onder de
Drentse bevolking. De autochtone Drenten worden bij
de OPD niet vergeten!

Huidig beleid stigmatiseert
Ten vijfde: Een grote groep allochtonen die hier
politiek asiel vraagt is goed opgeleid en is in staat
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volwaardig aan ons culturele en maatschappelijke
leven deel te nemen. De OPD vindt dat het huidige
beleid stigmatiserend werkt, alsof elke allochtoon
ongeschoold is, in een isolement leeft en gedoemd is
tot werkloosheid. Een voorrangsbeleid, waarbij
onderscheid gemaakt wordt met betrekking tot de
etnische achtergrond bevestigt nog een dergelijk
stigma. De OPD wil met name wijzen naar de Indonesiërs en Molukkers, die na de Tweede Wereldoorlog
naar Nederland zijn gekomen en die in Drenthe een
vaste plaats in onze samenleving hebben verworven.
Zonder uitgebreide subsidies zijn zij wel in de Nederlandse samenleving geïntegreerd. De OPD denkt dat
hiervan veel te leren valt.

Participatie vrouwen aan arbeidsproces
Het begrip ‘emancipatie’ kan volgens de OPD op
verschillende manieren ingevuld worden. Problematisch blijft, dat veel vrouwen vaak onbetaald werk
verrichten. Drenthe kent honderden vrouwen die zich
via het vrijwilligerswerk inzetten voor de samenleving.
Er moet meer waardering komen voor hun inzet.
Onbetaalde arbeid is voor de samenleving als geheel
van even groot belang als betaalde arbeid.
Door uitbreiding van kinderopvang kan de participatie
van vrouwen aan het arbeidsproces verbeterd worden. De OPD vindt het huidige stimuleringsbeleid,
waarbij vrouwen aangemoedigd worden om deel te
nemen aan het arbeidsproces, met betrekking tot de
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emancipatie een juiste politiek. Een databank voor
vrouwelijke bestuurders en het bevorderen van
vrouwenbelangengroepen zijn goede initiatieven en
verdienen de steun van de OPD.
De emancipatie van vrouwen en van minderheden
moet gezocht worden in het stimuleren zelf
initiatieven te nemen en niet in een voorrangsbeleid dat de betrokkene meer passief maakt.

Inburgercursus nieuwkomers
Met betrekking tot de nieuwe immigranten streeft de
OPD integratie in de Drentse samenleving na. Van de
nieuwkomers wordt verwacht dat zij zich aanpassen
aan de Nederlandse cultuur, waarden en normen.
Beheersing van de Nederlandse taal is daarbij een
vereiste. De overheid heeft de plicht om zo vroeg
mogelijk Nederlandse taalles aan te bieden.
Daarnaast moet er tijdens het lesgeven aandacht
besteed worden aan sociale vaardigheden en kennis
van de Nederlandse staatsinrichting en de werking
van onze parlementaire democratie.
Van elke allochtoon die zich nieuw in Nederland
vestigt mag geëist worden dat hij zijn best doet zich
de Nederlandse taal eigen te maken. Daarnaast moet
hij zich inzetten om deel te nemen aan omscholingsprojecten, zodat hij geschikt gemaakt wordt voor de
Nederlandse arbeidsmarkt. De provincie kan de
gemeente hierin stimuleren.
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Hoofdstuk 11: Jongerenbeleid
“Goede scholing en werkgelegenheid bevorderen een vitale inbreng van de jeugd en verlevendigen onze
omgeving.”

De OPD pleit voor een integraal jongerenbeleid, dat
erop gericht is dat jongeren in een gezond en veilig
milieu opgroeien. Bovendien mag onze provincie niet
leegbloeden. Jonge mensen moet perspectief geboden worden, zowel qua scholingsmogelijkheden
alsook wat werkgelegenheid en huisvesting betreft.

Op het lesrooster kan structureel ruimte geboden
worden voor lesuren voor de eigen godsdienstige
keuze. Als jonge mensen met respect voor elkanders
overtuiging opgroeien en samen studeren zal dit een
positieve invloed hebben op onze samenleving, nog
afgezien van de economische voordelen en de
mogelijkheid van een school dichtbij huis.

Breed onderwijsaanbod

Voortijdig schoolverlaten moet tegengegaan worden.
Voor de leerplichtambtenaar ligt hier een duidelijke
taak. Daarnaast kan vanuit het schoolmaatschappelijk werk voor de nodige begeleiding gezorgd worden.
Schoolverzuim moet door transparant en navolgbaar
werken voorkomen worden. De voordelen voor de
burgers zijn: minder geld naar de jeugdzorg, minder
jeugdzorg bemoeienis met gezinnen, minder kinderbeschermingsmaatregelen met flinke besparingen op
rechtspraak.
Ouders dienen op een eerste verzoek onverwijld
afschrift te krijgen van alle en complete schooldossiers van hun kinderen; tevens dienen zij een
cc-afschrift te krijgen van het e-mailverkeer tussen
school met jeugdzorg en leerplichtambtenaar.

Veel jongeren trekken na de middelbare school
weg naar Groningen, Enschede, Leeuwarden of
Zwolle. De OPD ziet verschillende mogelijkheden
om het aanbod in de provincie meer divers te
maken:
1. Het middelbaar beroepsonderwijs moet versterkt
worden door uitgebreider aansluiting te zoeken op
de vraag van het Drentse bedrijfsleven. Met name
in de regio Emmen kan dit leiden tot specifieke
richtingen, waardoor de regio als vestigingsplaats
voor het bedrijfsleven met gekwalificeerde
arbeidskrachten aantrekkelijker wordt.
2. Aansluitend op het middelbaar beroepsonderwijs
waarin veel leerlingen studeren moet een vervolgopleiding worden aangeboden op HBO-niveau. Dit
zou vanuit het MBO zelf opgezet moeten worden,
in nauwe samenwerking met HBO-opleidingen uit
Drenthe, Groningen, Zwolle, Leeuwarden en
Enschede.
Financiering van deze wensen kan gerealiseerd worden uit terugdringing van de bureaucratische kosten
in het onderwijs. De gefuseerde scholen zullen zich
meer bezig moeten houden met de core business, het
onderwijs. Uitbreiding van de staf moet bevroren
worden. Dit alles kan gebeuren vanuit één algemeen
onderwijssysteem, waarbij geen onderscheid meer
wordt gemaakt tussen algemeen en bijzonder onderwijs.

Scholen en klassen dienen zo klein mogelijk te zijn.
Het is onaanvaardbaar dat er wachtlijsten zijn voor
bijzonder onderwijs.
Een goede startkwalificatie voor jongeren verhoogt
de kansen op de arbeidsmarkt.
De OPD juicht samenwerking tussen de Open Universiteit in Emmen en het Hoger Beroepsonderwijs toe.

Werkgelegenheid
Een goede aansluiting van het onderwijs op het
bedrijfsleven is van belang voor de werkgelegenheidsperspectieven van jongeren.
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Ook doen zich met de voortschrijdende Europese
integratie nieuwe kansen en mogelijkheden voor.
Drenthe hoeft zich niet uitsluitend meer op de Randstad te richten. Vanuit een eigen identiteit kan het
naar meer samenwerking streven in de Euregio.
Grensoverschrijdende projecten kunnen gestimuleerd
worden, zowel op het gebied van de werkgelegenheid
als op het gebied van onderwijs.
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drinken, zou de introductie van de zogenaamde
discobus op het platteland een uitkomst bieden. Dit
zou in overleg met de horeca en vervoersbedrijven
opgezet moeten worden.
Sportbeoefening moet onder de jeugd bevorderd
worden, ook op de scholen, zodat jongeren voldoende beweging krijgen.

Woonbeleid
Welzijn en vrije tijd
Jongeren die op het platteland willen blijven wonen,
willen ook de mogelijkheid hebben om in het weekend in de grotere centra uit te gaan. Zij zijn daarbij
vooral aangewezen op de fiets, brommer, eigen auto
of de auto van hun ouders. Voor jongeren die niet
over eigen vervoer beschikken of ’s avonds willen

Er dient betaalbare woonruimte te komen voor de
startende jonge Drenthen. De OPD wil een aanzet
geven door alle thans permanent bewoonde recreatiewoningen te legaliseren, en als zodanig te bestemmen. Alle voor recreatie bestemde woningen of
projecten moeten van een recreatievergunning
worden voorzien.
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Hoofdstuk 12: Ouderenzorg
“Een samenleving die z’n ouderen niet serieus neemt, ontbreekt het aan fundament voor de toekomst”

Zelfstandig blijven wonen

Ambulanceposten dienen zodanig over Drenthe
gespreid te zijn, dan men binnen de wettelijke
termijn van 15 minuten, zoniet eerder, ter plekke
kan zijn.

Onze samenleving vergrijst snel en ook in Drenthe
hebben we daarmee te maken. Uitgangspunt voor de
OPD is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
moeten kunnen blijven wonen binnen hun eigen
leefgemeenschap in de dorpen en kernen in Drenthe.
Veel ouderen zijn nog actief in allerlei verenigingen
en organisaties en beschikken vaak over veel ervaring
en deskundigheid die overgedragen kan worden op
een nieuwe generatie.
De OPD is voorstander van het bouwen van levensloopbestendige woningen voor ouderen dichtbij de
voorzieningen. Ook het aanpassen van bestaande
woningen, zowel huur als koop, biedt de mogelijkheid om ouderen in hun eigen leefomgeving te
laten blijven wonen.

De OPD is van mening dat nieuwe initiatieven op het
gebied van ouderenvervoer, zoals buurtbussen en
specifiek ouderenvervoer gestimuleerd moeten
worden. Door samen te werken met het openbaar
vervoer kunnen de mogelijkheden hiertoe verbeterd
worden. Het gehele netwerk van openbaar vervoer
dient geschikt, maar ook betaalbaar te zijn voor
mensen met een functiebeperking. Uitgangspunt
dient een uiterst laag tarief te zijn.

Zorg dicht in de buurt

Armoedebeleid

Als we vinden dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen dan zullen aanvullende voorzieningen zoals bijvoorbeeld thuiszorg en
maatschappelijk werk dicht bij de leefomgeving van
ouderen beschikbaar moeten zijn, zodat ouderen
direct en adequaat geholpen kunnen worden.
Het probleem van de fysieke en geestelijke mishandeling van ouderen moet erkend worden en hierover
zal voorlichting gegeven moeten worden aan
gemeenten en hulpinstanties die met ouderen te
maken hebben.
Het blijkt nu dat steeds meer voorzieningen op het
gebied van zorg, als gevolg van fusies en schaalvergrotingen waarbij veel geld gestoken wordt in management, overhead, buitensporige directiesalarissen
en bonussen, uit de dorpen verdwijnen.
Dit vindt de OPD een slechte ontwikkeling, temeer
daar juist veel ouderen afhankelijk zijn van het
openbaar vervoer en dit er de laatste jaren bepaald
niet beter op geworden is.

Veel ouderen zijn niet bekend met of schromen
gebruik te maken van allerlei sociale voorzieningen
en financiële regelingen die er voor de laagste
inkomensgroepen zijn.

Vervoer voor ouderen

De OPD is er voorstander van dat de provincie in
samenwerking met de Drentse gemeenten stimuleert
dat ouderen die daar recht op hebben ook gebruik
kunnen maken van deze regelingen. De voorlichting
hierover zal naar de mensen toe gebracht moeten
worden.
Dit kan door ouderen thuis op te zoeken en spreekuur
te houden in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Internet voor ouderen
De OPD is voorstander van het stimuleren van nieuwe
ontwikkelingen voor en door ouderen op het gebied
van informatie- en communicatietechnologie, zoals
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het gebruik van de personal computer en het surfen
op internet. De provincie kan hieraan mede een
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bijdrage leveren door gemeenten speciale cursussen
voor ouderen te laten organiseren.

pagina 32

Verkiezingsprogramma OPD 2011-2015

Hoofdstuk 13: Alcohol en drugs
“Het toelaten van koffieshops is het legaliseren van het witwassen van crimineel verkregen zwart geld.”

Uit onderzoek van de GGD en het Centrum voor
Alcohol en Drugs is gebleken dat Drentse jongeren
meer alcohol en drugs gebruiken dan het landelijk
gemiddelde. Dit maakt onze jeugd erg kwetsbaar. Bij
jongeren komt verslaving nog relatief weinig voor,
maar jongeren die relatief veel gebruiken lopen een
grotere kans later een verslaving te ontwikkelen.
Jongeren verkeren in een ontwikkelingsfase, waar
experimenteren deel van uitmaakt. Daarom moeten
zij goed op de hoogte gebracht worden van de
verschillende risico’s.
In samenwerking met Verlavingszorg Noord-Nederland, politie en het onderwijs moet er een programma opgezet worden om de kennis te verbeteren.
Onderzoek elders in Nederland heeft aangetoond dat
goede voorlichting onder ouders en jongeren een
verantwoord omgaan met deze genotmiddelen doet
toenemen.

Gelukkig experimenteert de Drentse jeugd beduidend
minder met harddrugs dan het landelijk gemiddelde.
Ze gebruiken ongeveer evenveel softdrugs als het
landelijke gemiddelde, maar drinken beduidend meer
alcohol als hun landelijke leeftijdgenoten.
De OPD pleit voor de volgende aanbevelingen:
1. Alle jongeren dienen op school meerdere keren
voorgelicht te worden. In de hoogste groep van het
basisonderwijs moet de jeugd voorgelicht worden
over tabak en alcohol. In het voortgezet onderwijs
eveneens over softdrugs en in de hoogste klassen
over harddrugs.
2. Naast voorlichting moeten vaardigheden getraind
worden. Omgaan met het zich onttrekken aan een
negatieve groepsdruk is hierbij belangrijk.
3. Ook de ouders moeten voorgelicht worden.
4. Op de scholen moeten heldere regels zijn over wat
wel en niet toegestaan is. Er moet duidelijk
gemaakt worden dat middelengebruik en leren niet
samengaan.

Softdrugs en harddrugs
Met betrekking tot drugs, maakt de OPD onderscheid
tussen softdrugs en harddrugs. Personen die harddrugs gebruiken zullen sneller kans lopen verslaafd te
raken dan wanneer men softdrugs gebruikt.
Uit recent langetermijnonderzoek is gebleken dat de
schadelijke werking van softdrugs aanzienlijk groter
is dan men tot nu toe aannam. Een ernstige bijwerking bij regelmatig gebruik van softdrugs is dat het
de concentratie verlaagt. Gebruikers kunnen minder
snel informatie opnemen en worden eerder passief
en ongemotiveerd. Juist bij die jongeren die minder
zelfdiscipline hebben, kan dit een ernstig verstorende uitwerking op hun dagelijks leven hebben. Het
schaadt de schoolprestaties.
De OPD wil in haar politiek het accent leggen op het
voorkomen van verslaving.

De provinciale overheid moet zorgen dat er voldoende
financiële middelen zijn voor de verslavingszorg in het
onderwijs. Voorkomen van verslaving is belangrijk en
komt niet alleen de jeugd ten goede, maar het voorkomt eveneens veel kosten in de toekomst.
Derhalve is signalering van knelpunten en hulp in een
vroegtijdig stadium geboden. Zoals er op scholen
strikte regels en afspraken omtrent het gebruik van
genotmiddelen moet komen, zo moet dit ook gelden
voor de samenleving als geheel.

Geweld op straat
Alcoholmisbruik en excessief drugsgebruik zijn vaak
achterliggende oorzaken voor toenemend geweld op
straat, om over het verkeer nog maar te zwijgen. Bij
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het aanpakken van het geweld op straat zullen horeca, politie en gemeenten moeten samenwerken. Een
sneller en alerter optreden van de politie voorkomt
geweld. Kennis omtrent de problemen en effecten
van genotmiddelen zal de eigen verantwoordelijkheid
bij de burger moeten bevorderen. Grootschaligheid
en de afwezigheid van politie op het platteland is
een punt van zorg. Geweld moet snel de kop kunnen
worden ingedrukt. Mensen die zich hieraan schuldig
maken moeten via snelrecht veroordeeld worden.
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een vrijelijk toegankelijk maakt, zal het ‘ook wel
niet zo slecht zijn’.
2. Het stimuleert geen gezonde belastingmoraal.
Drugs worden illegaal geïmporteerd en er gaan
criminele gelden in het circuit rond. Op deze
wijze legaliseert de overheid met de ene hand
wat het met de andere verbiedt. Zolang de overheid drugs verbiedt, moet het hieraan consequent
vasthouden en geen rechtsongelijkheid en schemergebieden creëren.

Koffieshops tegengaan
Binnen het door de OPD bepleitte beleid passen geen
nieuwe koffieshops waar softdrugs op semi-legale
wijze verkocht mogen worden. Het is in strijd met de
duidelijke en principiële regels waarvoor de overheid
dient te staan.
De OPD vreest dat met legalisatie:
1. De drempel voor jongeren verlaagd wordt om te
gebruiken. Wanneer de overheid drugs voor ieder-

Gemeentes die zich aan de regels houden
moeten beloond worden
Een reden om koffieshops toe te laten is de betere
controleerbaarheid voor de politie. Daardoor wordt
de politie minder belast en het zou dus kostenbesparend zijn voor het overbelaste politieapparaat. De
OPD wil dat gemeentes zonder gedoogbeleid extra
politie-eenheden toegewezen krijgen om uitwassen in
het criminele circuit beter te kunnen bestrijden.

pagina 34

Verkiezingsprogramma OPD 2011-2015

Hoofdstuk 14: Het provinciaal bestuur
“De gemeentelijke herindeling is een indirecte subsidie geweest van de overheid aan de toenemende anonimiteit van het bestuur naar de burger en bevordert daarmee gevoelens van onveiligheid onder de burgers.”

De rol van de provincie
De OPD hanteert het principe van het grondwettelijk
uitgangspunt van drie bestuurslagen: Rijk, Provincie
en Gemeente. Iedere bestuurslaag heeft een eigen
autonomie en het toezicht daarop moet terughoudend zijn. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is zeker van belang, ook omdat hiermee
financiële impulsen vanuit Den Haag ten goede kunnen komen aan de ontwikkeling van het Noorden. De
OPD is van mening dat het primaat van de besluitvorming hoort te liggen bij de afzonderlijke Provinciale Staten van de drie noordelijke provincies.

Inspraak van de burgers
Bij de gemeentelijke herindeling of bij de introductie
van asielzoekerscentra en andere belangrijke planologische beslissingen, zoals wijziging van het POPplan, hoort de overheid overleg- en informatierondes
te organiseren.
Het fundamentele recht van de burger op inspraak
binnen de bestaande wettelijke kaders moeten
gewaarborgd blijven.
Ondanks het met de mond beleden beleid dat politiek
en bestuur dicht bij de burgers hoort te staan is wel
duidelijk dat het bestuur en de politiek door verdergaande schaalvergroting en herindeling op afstand
van de burger gezet worden. Bureaucraten maken de
dienst uit en discussies gaan over de hoofden van de
bevolking heen.

Resultaat gemeentelijke herindeling
In dit verband willen wij stellen dat de OPD geen
voorstander was en is van gemeentelijke herindeling.

Inmiddels hebben wij kunnen constateren dat men
ook in Den Haag ingezien heeft dat een grootschalige
herindeling zoals de Drentse beter niet had kunnen
plaatsvinden. Gemeentes hebben meer personeel
aangetrokken om beleidsnota’s te schrijven, terwijl
het werk er kwalitatief niet op vooruitgegaan is. Ook
de belofte dat schaalvergroting financieel voordeel
op zal leveren, is door de praktijk gelogenstraft.
De OPD streeft naar het terugdraaien van de gemeentelijke herindeling met een vastomlijnd takenpakket
voor de gemeenten in samenhang met het takenpakket van de provincie. Direct terugdraaien is te
abrupt. Beter is het hiervoor een termijn te stellen
en proberen de ‘oude’ gemeentegrenzen aan te
wijzen als deelraden, die weer gekozen worden met
eigen budgetten en bevoegdheden. Zo kan de loketfunctie ook weer bij de burger teruggebracht
worden.

Anonimiteit bevordert onveiligheid
De voortgaande schaalvergrotingen en fusiekoorts in
onze maatschappij, en de daarmee gepaard gaande
verzakelijking en anonimiteit zorgt ervoor dat mensen zich steeds minder verantwoordelijk voelen voor
hun omgeving. Globalisering en de daarmee gepaard
gaande individualisering versterken dit proces nog.
Toenemende schaalvergroting in de samenleving is
niet alleen een fundamentele oorzaak voor het
toenemende geweld op straat. Het gebrek aan enig
fatsoen en klantgerichtheid bij veel geprivatiseerde
nutsinstanties en ook bestaande overheidsinstanties
staat in schril contrast met dikke bonussen die uitgekeerd worden voor een gebrek aan prestaties op
directieniveau.

Verkiezingsprogramma OPD 2011-2015

Het is de vraag of met de invoering van het duale
systeem de burger meer betrokken zal worden bij de
politiek, zolang dit plaatsvindt binnen anonieme, op
afstand staande verbureaucratiseerde overheidsinstellingen, waarin vooral veel dikke beleidsnotities
geschreven worden, waarbij de aansluiting op de
maatschappelijke werkelijkheid vaak uit het
gezichtsveld verdwenen is.
De OPD is voorstander van het afschaffen van de
commissievergaderingen op provinciaal niveau en het
instellen van een opiniërende Statenvergadering,
voorafgaande aan een besluitvormende Statenvergadering. Dit sluit meer aan bij de gedachte achter de
dualisering, namelijk dat Provinciale Staten meer
kaderstellend zullen moeten werken en de burger
meer betrokken zal moeten raken bij de politiek.

Politiek dient plaats te vinden ‘van onder af’
Democratie is voor ons geen loze kreet. Wij achten
het dan ook een goede zaak als de kiezer zelf mag
meebeslissen over belangrijke politieke zaken in
Drenthe.
De OPD is daarbij voorstander van een initiatiefrecht voor burgers, het recht van burgers om
voorstellen in te brengen, die door de gemeenteraad c.q. Statenvergadering behandeld kunnen
worden.
Dit kan in een verordening vastgelegd worden. De
OPD is ook een warm voorstander van het raadgevend
referendum en hoopt van harte dat de tijdelijke
referendumwet omgezet zal worden in een definitieve referendumwet.
De Commissaris van de Koningin dient rechtstreeks
gekozen te worden door de inwoners van Drenthe.
Net zoals de burgemeesters door de inwoners van de
gemeenten.
De OPD is voorstander van het aanstellen van gedeputeerden en wethouders van buitenaf. Het duale
systeem biedt hiervoor de mogelijkheden.

Gemeentelijke belastingen
niet verder omhoog
Men kan zich afvragen of de vele miljoenen die in de
gemeentelijke herindeling gestoken zijn niet beter
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besteed hadden kunnen worden aan het wegwerken
van de wachtlijsten in de gezondheidszorg. Een reden
voor de herindeling was een efficiënter en dus goedkoper bestuur. Van de toegezegde financiële besparingen door de schaalvergroting is tot nu toe niets
terechtgekomen.
Het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB
mag niet resulteren in extreme verhoging van
andere gemeentelijke belastingen.
De totale lastendruk neemt voor de burger namelijk
niet af. Het rijk compenseert gemeenten voor de
afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB via het
gemeentefonds, en dit komt weer uit de door de
burger opgebrachte algemene belastingmiddelen. De
burger treft al genoeg lastenverhogingen, denk daarbij alleen al aan de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel.

Provinciale belastingen
De Provincie heeft weinig eigen inkomsten en is in
sterke mate afhankelijk van de uitkering uit het
Provinciefonds. Hoewel het logisch is dat iedere
burger moet betalen voor verleende diensten moet
men ervoor waken dat collectieve lasten in onze
provincie verder worden verhoogd. Het opheffen van
provinciale belastingen zoals de opcenten op de
motorrijtuigenbelasting zal gecorrigeerd moeten
worden via de uitkering uit het provinciefonds.
De OPD is geen voorstander van rekeningrijden. De
OPD vindt de mogelijkheid de belasting te verwerken
in de brandstofprijs een reële optie.
Instelling van provinciale belastingen kan niet
zonder tegelijkertijd verlagen van andere
belastingen voor de burger, zodat deze er niet op
achteruit gaat of extra zwaar belast wordt.

Begrotingsdiscipline en Jaarrekening
De OPD is van mening dat gestreefd dient te worden
naar een sluitende provinciale begroting. Door
budgetfinanciering wordt de begroting beheersbaar.
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Met behulp van meerjarenramingen kunnen verantwoorde politieke keuzes worden gemaakt.
Bij de Jaarrekening zal het resultaat vastgesteld
dienen te worden op basis van het werkelijke saldo,
dat berekend kan worden uit een toename van het
eigen vermogen: dit mag niet vertroebeld worden
door allerlei uitgaven buiten de exploitatie te
houden, zoals bij de provincie Drenthe al jarenlang
de gewoonte is.
Zowel de begroting als de jaarrekening moeten in
een voor de burger leesbare en begrijpelijke taal
geschreven worden.

Verkiezingsprogramma OPD 2011-2015

Rekenkamer
De OPD is altijd een voorstander geweest van de
instelling van een onafhankelijke provinciale rekenkamer, ook in noordelijk verband. Er is nu een
rekenkamer voor de drie noordelijke provincies, die
uitstekend werk verricht.
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Onafhankelijke Partij Drenthe
Doelstelling

De steunfractie

Het belangrijkste doel van de OPD is het uitdragen
van de politiek onafhankelijke gedachte, dat wil zeggen dat de OPD zich niet hoeft te richten naar orders
van ‘partijpolitieke vrienden’ uit Den Haag. De OPD
is een provinciale partij en luistert naar de stem van
de burgers uit de dorpen en steden van Drenthe. Een
tweede belangrijk doel is het vergroten van de deskundigheid bij onafhankelijke politieke partijen. De
OPD organiseert onder andere mediatrainingen,
financiële cursussen e.d. ter verbetering van de
kwaliteit van het raads- en statenwerk van de onafhankelijke politieke partijen. De OPD fungeert hierbij
als ontmoetingspunt voor lokale politieke groeperingen.

In de steunfractie zitten leden van de OPD en vertegenwoordigers van de verschillende lokale en regionale partijen in Drenthe. Vanuit de steunfractie
wordt de politiek van de OPD in de Provinciale Staten
voorbereid.

De OPD is een vereniging
De OPD is een vereniging waarvan individuele personen lid kunnen worden. Deze leden komen uit alle
lagen van de bevolking uit de dorpen en steden in
Drenthe. Overigens zijn de afzonderlijke lokale partijen autonoom, dat wil zeggen dat zij niet gebonden
zijn aan de uitspraken van de OPD. De OPD is er voor
de lokale partijen en niet andersom.

De fractie
De OPD maakt in de Staten gebruik van de instrumenten die elke politieke partij ter beschikking staan,
zoals bijvoorbeeld het indienen van moties en amendementen, het recht van interpellatie, en het stellen
van mondelinge vragen. Vanuit de fractie wordt
geregeld gebruikgemaakt van het recht om schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.
Omdat de OPD niet in het College vertegenwoordigd
is, is het stellen van vragen een belangrijk middel om
invloed uit te oefenen en informatie te verkrijgen.
Ook richt de OPD zich over belangrijke Drentse zaken
middels brieven geregeld rechtstreeks tot Den Haag
en het Europese Parlement.

Contacten met Onafhankelijke Partijen
in het Noorden des lands
De OPD heeft altijd opengestaan voor samenwerking
met onafhankelijke provinciale en regionale partijen
in het Noorden des lands. Gesprekken met de Partij
voor het Noorden hebben ertoe geleid dat de OPD is
aangesloten bij een overkoepelend orgaan speciaal
voor vertegenwoordigers van de onafhankelijke partijen in de Staten van Groningen, Friesland en
Drenthe, om zo te komen tot een degelijk en effectief beleid voor het Noorden van ons land.
Geconstateerd is dat de afvaardiging van de drie
CvdK’s naar Den Haag geen enkel resultaat heeft
gehad en dat de randstedelijke belangen drie keer
voorgaan, voordat het Noorden ook maar in beeld
komt. Aangezien de landelijke partijen dit Haagse
beleid ondersteunen — men gaat niet tegen de
“baas” in Den Haag in!!! — is het de hoogste tijd dat
het Noorden zelf het initiatief neemt.
Een goede samenwerking met de onafhankelijke
partijen in onze drie noordelijke provincies, met respect voor de grenzen en de provincie eigene zaken,
vormt de basis voor de verdere invulling van het
“Noordelijke denken”. De onafhankelijke Statenleden
in onze drie noordelijke provincies kunnen gezamenlijk zorgen voor stevige en constante belangenbehartiging voor het Noorden op landelijk niveau!

Infobulletin
Ter bevordering van de onderlinge communicatie
tussen leden, fractie en bestuur komt er regelmatig
een infobulletin uit, dat zich in een goede belangstelling mag verheugen.
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Landelijke contacten
In landelijk verband is de OPD verbonden met de
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)die in de Eerste
Kamer vertegenwoordigd is. De OPD staat daardoor
ook in contact met onafhankelijke provinciale

partijen uit de andere provincies. Ook verzorgen
leden van de OPD regelmatig bijdragen voor het blad
Locomotie, het orgaan van het Wetenschappelijk
Bureau van de OSF.

