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IMPRESSIE 
Bijeenkomst op 25 maart 2019 voor leden van PvdA Drenthe 

 
 

Doel 
 
Elk jaar organiseren wij twee 

bijeenkomsten voor oudere 

leden van de PvdA in 

Drenthe. Voor de gezelligheid 

en ontmoeting, maar ook om 

er iets op te steken. 

Op 25 maart 2019 kwamen wij 

bij elkaar in De Weidehoek in 

Wijster. 

Gelet op de actualiteit van de 

gespreksonderwerpen stond 

deze bijeenkomst open voor 

álle leden van de PvdA in 

Drenthe. 

 
 
********************************** 

 
 

Gezienes Evenhuis 
 

 
 

(Verder op volgende blz.) 

 
 

 

Een druk bezochte bijeenkomst 

met als speciale gasten: 

 William Moorlag, over de inzet van de PvdA-Kamerfractie op 

het gebied van de toekomstige energiemaatregelen; 

 Jacob Bruintjes, over de uitslag van de provinciale 

verkiezingen van 20 maart 2019; 

 Gezienes Evenhuis; hij leidt de bijeenkomst. 
 

 
 

Volle aandacht bij de aanwezigen 
 

Gezienes Evenhuis 
 

Het is op z’n Drents ‘Meertmaond Streektaolmaond 

Veurleesmaond’. Daarom begint Gezienes de bijeenkomst met het 

voorlezen van een gedicht in het Drents, uit een voorleesbundel 

van Huus van de Taol.  

Snel daarna geeft hij het woord aan William Moorlag:  

 

Toekomstige energiemaatregelen 
 

We hebben éérder gezien dat onze energievoorziening ingrijpend 

werd veranderd. Velen herinneren zich nog de overschakeling op 

aardgas. Die voltrok zich snel en werd door de bevolking ook 

aanvaard, omdat het gezien werd als verbetering en een toename 

van het comfort vergeleken met het stoken met turf of kolen. 



 

Opgeleid als arbeids- en 

organisatiesocioloog is 

Gezienes directeur geweest 

van enkele instellingen voor 

voortgezet en hoger onderwijs 

in de regio Emmen, waar-

onder Hogeschool Stenden. 

 

Werd in 1971 lid van de PvdA. 

Dat was het begin van een 

politieke carrière. Gezienes 

werd o.a. voorzitter van PvdA 

Emmen, fractievoorzitter en 

van 1995 tot 2010 wethouder 

van Emmen. Hij hield zich 

vooral bezig met de economie 

en werkgelegenheid. 

 

Gezienes is nu op meerdere 

terreinen actief, zoals bij 

Kennisnetwerk Emmen en bij 

‘Emmenaar van het Jaar’. 

Gezienes is geboren in 1947 

in Noord-Sleen. 

 

Meer over zijn levensloop is te 

vinden in een artikel in de 

Emmer Courant van 11 april 

2010.  

 

William Moorlag 
 

 
 

(Verder op volgende blz.) 

 

 

Ik maak mij grote zorgen over de aanvaarding van de omscha-

keling die voor ons ligt. Zien de mensen die wel als verbetering? 
 

De PvdA is er van overtuigd dat we die omschakeling moeten 

doorvoeren. Er is een probleem met het klimaat. Een bedreiging 

voor het leefmilieu voor met name de toekomstige generaties, 

zeker voor een laaggelegen land als Nederland. 
 

De regering heeft het VN-klimaatakkoord, dat in 2015 in Parijs is 

gesloten, omarmd. Samsom en Klaver hebben een Klimaatwet 

opgesteld, waar de Eerste Kamer (naar verwachting) binnenkort 

mee in zal stemmen. Daarmee liggen de klimaatdoelstellingen van 

‘Parijs’ in de wet vast. Eén van de wettelijke eisen is dat de CO2-

uitstoot in 2050 met 95% moet zijn teruggebracht. In de hoop dat 

we daarmee de verandering weliswaar niet kunnen keren, maar dat 

die wel beheersbaar blijft. 
 

Het is een enorme opgave. 

Om te komen tot een goed nationaal klimaatakkoord is gekozen 

voor het betrekken van alle belanghebbenden. Met die aanpak is 

de PvdA het eens. 
 

Het heeft vorig jaar een ontwerp-klimaatakkoord opgeleverd. De 

berekening die het CPB en PBL op 13 maart jl. openbaar heeft 

gemaakt, wijst uit: 

1. Het is twijfelachtig of de doelstelling wel gehaald wordt. 

2. De verdeling van de lasten en de lusten zijn niet rechtvaardig 

genoeg. 

De berekening gaf een heel somber beeld te zien. Mensen met een 

laag inkomen en een uitkering èn gepensioneerden zouden 

procentueel het meest in moeten leveren. 

Als de lusten en lasten niet rechtvaardig worden verdeeld, dan 

organiseer je je eigen maatschappelijke weerstand. 
 

Het kabinet heeft besloten tot aanpassing: 

1. Er komt wèl een CO2-heffing. De PvdA is daar voorstander 

van, want dan kan het probleem bij de bron worden belast. 

2. Er komt een evenwichtiger kostenverdeling. 

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. 
 

Mijn stelling is dat de komende omschakeling een enorme 

technologische opgave is, maar nog veel meer een sociaal-

culturele opgave.  
 

De technologische opgave is om een goede oplossing te vinden 

van de productie, het transport en de opslag van energie. 
 

Opmerking uit de zaal: 

We moeten oppassen niet op één paard te wedden. Een 

https://emmercourant.nl/artikel/130237/ik-kan-iedereen-recht-in-de-ogen-kijken.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://emmercourant.nl/artikel/130237/ik-kan-iedereen-recht-in-de-ogen-kijken.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://emmercourant.nl/artikel/130237/ik-kan-iedereen-recht-in-de-ogen-kijken.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Na de MAVO heeft William, 

geboren in 1960 in 

Onderdendam, elf jaar als 

ziekenverzorger in een 

verpleeghuis gewerkt. Hij nam 

daar ook zitting in de 

Ondernemingsraad. 

Het sociale stond bij hem altijd 

voorop.  

 

In 1989 trad hij in dienst van 

de AbvaKabo FNV, waarvan 

hij regiobestuurder werd. 

In 2003 werd William lid van 

PS van Groningen en in 2009 

gedeputeerde. Tot april 2015.  

 

Daarna werd hij directeur van 

werkvoorzieningschap 

Alescon. Tot hij in oktober 

2017 een vrijgekomen plaats 

in de Tweede Kamerfractie 

van de PvdA kon innemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring: 

Tekst in schuinschrift is de 

weergave van opmerkingen 

uit de zaal. 

 

 

 

verstandige mix van de mogelijke opties is van belang. 
 

Nederland heeft 2 voordelen: 

1. We liggen aan een ondiepe zee, waardoor er veel 

mogelijkheden zijn voor windenergie; 

2. We hebben een goed ontwikkeld leidingennet. Daardoor is 

waterstofenergie een goede optie.  

Deze 2 voordelen moet Nederland maximaal benutten.  
 

De vastgelegde terugdringing van de CO2-uitstoot zal diep 

ingrijpen in ons dagelijks leven. Het vervoer zal op een andere 

manier gebeuren. De consumptie van dierlijk eiwit zal afnemen. 

Maar het meeste zorgen van de mensen zijn er over de wijze 

waarop het huis verwarmd wordt. Stel er wordt gezegd: dan en dan 

wordt het gas afgesloten, 

 Hoe wordt dan de investering in de huidige verwarming 

gecompenseerd? 

 Hoe wordt omgegaan met ouderen, die niet mee willen doen 

(“Het zal mijn tijd wel duren”)? 

 Hoe zit het met (gebouwgebonden) financiering van de 

omschakeling, als er ook sprake is van achterstallig 

onderhoud, dat tegelijk gedaan moet worden? 
 

Mensen hebben moeite met wijziging van de dagelijkse routine. Er 

zal wel het een en ander nodig zijn om mensen daartoe te 

bewegen. Dan zullen zij het moeten ervaren als een verbetering 

van het dagelijks leven. 
 

Ben ik pessimistisch?  

Nee, omdat er voorbeelden zijn van grote veranderingen die wel 

zijn geslaagd. Zoals: 

 De stads- en dorpsvernieuwing. Geen gemakkelijke opgave. 

Vaak zijn hele wijken herbouwd, dikwijls onder 

verantwoordelijkheid van PvdA-wethouders, die wilden dat 

mensen met lage inkomens ook een woning kregen, die aan 

moderne eisen voldoet. 

 De ICT- (of: digitale) revolutie.  

Als je ziet hoe die veranderingen zijn verlopen, dan is een energie-

omschakeling wel mogelijk is. Het is wel belangrijk dat dat op een 

goede en sociale manier gaat gebeuren en mensen het zien als 

verbetering. 
 

Opmerking uit de zaal: 

Neem het voorbeeld uit Emmen. Daar is het met de inspraak van 

bewoners goed gegaan bij de stads- en dorpsvernieuwing. Maar 

als het gaat om windmolens en zonneparken worden de bewoners 

niets gevraagd. Kijk maar naar de Veenkoloniën. Wat vindt de 

PvdA daarvan en hoe kan de PvdA daar een leidende rol in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vrijwillige bijdragen 
 

Aan het bijwonen van de 

bijeenkomsten zijn voor de 

aanwezigen geen kosten 

verbonden. Vrijwillige 

bijdragen zijn echter zeer 

welkom om de kosten te 

kunnen dekken van komende 

middagbijeenkomsten.  

 

De bijeenkomst op 25 maart 

heeft het hoogste bedrag aan 

vrijwillige bijdragen 

opgeleverd sinds het begin 

van de middagbijeenkomsten. 

De Werkgroep Ouderenbeleid 

PvdA Drenthe dankt alle 

gevers voor hun bijdragen. 

 

 

 

 

vervullen? 
 

Ik ben als Gronings gedeputeerde betrokken geweest bij de 

planning van windmolens in de provincie. Het is redelijk goed 

gegaan bij de Eemshaven, doordat er intensief contact was tussen 

provinciebestuur, gemeentebesturen en dorpsorganisaties. Niet 

alles ging vlekkeloos, maar het is daar niet zo geëscaleerd als in de 

Veenkoloniën.  
 

Bij de plaatsing van windmolens en zonneparken zie ik de 

volgende problemen: 

 Een slechte verdeling tussen lusten en lasten. De vergoedingen 

voor de grondeigenaren zijn zeer hoog. Daardoor leven oude 

tegenstellingen tussen boeren en arbeiders/dorpsbewoners 

weer op. 

 ‘Eigenaarsplanologie’. Niet de overheid bepaalt de ruimtelijke 

ordening, maar de toevallige eigenaren die een geschikt stuk 

grond hebben en er een zonnepark realiseren. Vanuit het eigen 

belang van een hoge opbrengst en niet vanuit publiek belang. 

Wat je nu ziet is dat er voor ondernemers, sportverenigingen 

en dorpshuizen, die zonnepanelen op het dak van hun 

gebouwen willen plaatsen, geen ruimte op het net is, omdat die 

ruimte gereserveerd is voor de grote zonneparken. Zó verlies 

je het draagvlak voor de energie-omschakeling. 

Het moet minder technocratisch, minder eigenaarsplanologie en 

een betere verdeling van lusten en lasten. 

 
 

Opmerking uit de zaal: 

We lopen achter de feiten aan. We praten er nu over dat het 

maatschappelijk verantwoorder moet, maar het gaat gewoon door: 

 Zonneparken worden aangelegd zonder veel landschappelijke 

voorwaarden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring: 

SDE-regeling is een afkorting 

voor de subsidieregeling 

‘Stimulering Duurzame 

Energieproductie’. 

De regeling richt zich op 

bedrijven en (non-

profit)instellingen. 

 

 

 

 

 

 

 Windmolens worden evenredig over provincies verdeeld, 

zonder te kijken naar de mogelijkheden. 

 De windmolens worden hoger; er worden een paar boeren rijk 

van. 

Hoe keer je die ontwikkeling? Hoe draai je het terug? 
 

Dit moeten we gaan aanpakken met ruimtelijke ordening. Als 

overheid moet je eigenaar worden van het proces en daar moet je 

als overheid ook keuzes in maken. 
 

Opmerking uit de zaal: 

Er is een rijkscoördinatieregeling, die al onze raden en provincie 

buiten de deur heeft gezet. Anderhalf jaar geleden was er een 

grote oploop in De Nieuwe Kolk. Iedereen heeft daar de 

gedeputeerde opgeroepen: “Provincie neem de regie” maar dat 

wordt door het provinciebestuur geweigerd. Want we hebben een 

participatiesamenleving en iedereen moet het maar zelf uitzoeken. 

 

We moeten terug naar een strikte ruimtelijke ordening. Laten we 

daar als PvdA naar streven, want door die ruimtelijke ordening 

zijn we in Drenthe groot geworden. 

De afgelopen jaren is dat anders geworden. Neem het Hunzedal. 

Overal liggen opties van glasboeren, die betalen een ton per 

hectare. Dan moet je als boer wel gek zijn om zo’n bod af te slaan. 

Het systeem van de SDE-regeling en de vergoedingen zijn totaal 

het failliet. Dat had gewoon over de rijksbegroting gemoeten en 

niet over onze energie rekening. 
 

Opmerking uit de zaal: 

Graag een PvdA-visie over de energie-omschakeling. Het gebrek 

aan een visie zou wel eens één van de oorzaken kunnen zijn van de 

winst van FvD. 

Mijn eigen visie is dat we het samen met de mensen moeten doen 

en misschien moet het tempo wel wat vertraagd worden. 
 

Opmerking uit de zaal: 

De elektriciteitscentrales werken grotendeels op gas, Dat kunnen 

we niet zomaar snel terugdraaien.  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De energievoorziening moet een nutsvoorziening zijn. 
 

Je merkt aan de discussie hier dat het onderwerp heel wat 

losmaakt. Als overheid moet je daar niet te technocratisch mee 

omgaan, maar meer op een sociale wijze. 

Als ik het mag samenvatten: regie bij de overheid en geen regie bij 

de markt. De markt bedient de vraag alleen maar als er winst 

gemaakt kan worden. Bij onrendabele vraag moeten de mensen het 

zelf maar uitzoeken. 
 

Welke kernsturingsinstrumenten heeft de overheid om regie te 

voeren? Simpel gezegd: 

 Koffie: overleg / poldermodel 

 Geld: belasten wat je niet wilt en subsidiëren wat je graag wilt 

bevorderen 

 Regels: gebieden en verbieden 

De overheid moet deze instrumenten ook toepassen. Als 

sociaaldemocratie moeten we oppassen dat deze processen niet 

gepaard gaan met grote inkomens-herverdelingseffecten, die op 

een wat minder zichtbare wijze plaats vinden. Voorbeeld: je 

verhoogt je hypotheek om zonnepanelen op je koopwoning te 

plaatsen. De hypotheekrente is aftrekbaar van de belastingen en 

dat is in feite een subsidie van de overheid. Maar zonnepanelen op 

een huurwoning zorgt voor verhoging van de huur; de huurder 

krijgt geen belastingaftrek. 
 

Een soortgelijke onbalans vindt plaats wanneer een boer meer 

verdient met het beschikbaar stellen van zijn grond voor een 

zonnepark dan met agrarische productie. Projectontwikkelaars 

gaan er met de opbrengsten van door en de burgers hebben het 

nakijken. 
 

De overheid moet daar regie op voeren. Met ruimtelijke ordening 

en grondpolitiek. Met goed grondbeleid zou je daar als overheid 

op kunnen sturen. 

 
 

 

Opmerking uit de zaal: 

Er wordt hier gepleit voor een visie op energiebeleid. We moeten 

onderscheid maken tussen klimaatbeleid en energiebeleid. Ze 

hebben wel met elkaar te maken, maar het is niet één op één. 



 

 

 

 

 

 

 

Verklaring: 

EJ = exajoule = 10
18

 Joule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin 70-er jaren hadden we als PvdA een energiebeleid. Toen 

propageerden wij de aanleg van kerncentrales: in 1990 zouden er 

minimaal 8 moeten zijn. Daar zijn we op teruggekomen omdat we 

wat risico’s zagen. We zijn nu echter doorgeslagen naar de andere 

kant. 

We praten nu vooral over het energiegebruik door de 

‘kleinverbruikers’. De kanjers, landbouw en de industrie, 

gebruiken echter 2,3 EJ aan energie, de ‘kleinverbruikers’ 

daarentegen 0,7 EJ . Je zou de landbouw in één keer 

energieneutraal kunnen maken, door op veenweidegebieden geen 

melkvee maar zoogkoeien te houden. Dan leg je veel CO2 vast, die 

je nu uitstoot. 

Zoiets zou ook met de industrie moeten gebeuren. 

Of elektriciteit met een kabel uit Noorwegen halen; daarmee kan 

0,5 EJ minder uit fossiele bronnen worden opgewekt.  
 

Dank zij de SDE-regeling doen wij echter het tegenovergestelde. 

Door veel geld te geven aan mensen die zonneparken aanleggen, 

maar vooral ook door 4 miljard euro uit te geven om hout te 

stoken in kolencentrales. 
 

Als PvdA moeten we een visie ontwikkelen met een genuanceerd 

beeld en geen taboes, uitgezonderd het stoken met hout. Het is nu 

eigenlijk gerommel in de marge en de burgers worden enorme 

kosten aangepraat. 
 

Opmerking uit de zaal: 

Als inwoners iets zelf willen doen, staan zij meestal op grote 

achterstand. Als bewoners zelf voor hun belangen op willen 

komen, dan zou de overheid dat moeten faciliteren. 
 

Opmerking uit de zaal: 

Misschien kunnen we een fout uit het verleden herstellen. Velen uit 

onze (potentiële) achterban wonen in huurwoningen van de 

corporaties, Als we nu de verhuurdersheffing van corporaties 

terugdraaien, dan hebben de corporaties de ruimte om genereus 

de verbouwingen te doen en hoeven heel veel mensen zich geen 

zorgen te maken over de omschakeling. 
 

Huurders mogen niet de dupe worden van het verschil tussen 

corporaties in het verduurzamen van hun woningbestand. 
 

Het is heel goed dat wij energiecorporaties stimuleren. We moeten 

ons wel realiseren, dat alle energiecorporaties in Nederland bij 

elkaar nog niet eens voldoende elektriciteit produceren om het 

Google Data Hotel bij Eemshaven van energie te voorzien.  
 

Het pleidooi voor een energiebeleid is mij uit het hart gegrepen. Je 

moet het hoog hangend fruit proberen te plukken. Mijn punt is de 



 

Jacob Bruintjes 

 

 
 

De levensloop van Jacob in 

een notendop is al in eerdere 

verslagen van de middag-

bijeenkomsten beschreven, 

daarom volgt nu een beeld 

van zijn activiteiten als 

voorzitter van het Gewest 

PvdA Drenthe. 

 

Jacob zit uiteraard de 

vergaderingen van het 

Gewestelijk Bestuur voor, 

maar daarnaast woont hij 

vaak de vergaderingen van de 

Statenfractie bij en is hij te 

vinden op de publieke tribune 

bij vergaderingen van PS en 

de Statencommissies. 

 

Hij neemt deel aan het 

landelijk voorzittersoverleg. 

Met de voorzitters van de 

PvdA-gewesten Groningen, 

Fryslân en Overijssel voert 

Jacob daarnaast ook 

regelmatig apart overleg.  

 

 

 

CO2-uitstoot bij de bron te gaan beprijzen. Het is een heel simpel 

en - in mijn ogen - effectief instrument. Zo dien je prikkels toe aan 

de grote industrie om anders te gaan produceren. 
 

We lopen wel het risico dat de industrie de heffing door gaat 

berekenen in hun verkoopprijzen. Aan de andere kant kan dit de 

burgers er toe aanzetten om hun keuze van producten aan te 

passen. 
 

De opbrengst van de heffing moet worden gebruikt voor: 

 Het verzachten van ongewenste inkomens-effecten, 

 Het subsidiëren van innovatie, 

 Financiering van het sociaal plan voor personeel dat door de 

omschakeling hun baan verliest, zoals binnenkort bij de 

Hemwegcentrale. 
 

Tot slot: wij moeten de mensen gaan helpen, die niet het 

zelforganiserend vermogen, kennis en geld hebben om de 

omschakeling zonder slapeloze nachten te kunnen doorstaan. Daar 

moeten wij als PvdA pal voor staan. 

 

De statenverkiezingen  
[Onderstaande tekst is geschreven door Jacob Bruintjes] 
 

Het is een gegeven dat in Drenthe bij verkiezingen altijd naar 

verhouding meer mensen PvdA stemmen dan in het hele land. Dat 

was ook bij de statenverkiezingen zo.  Er stemden in maart 2019 in 

Drenthe meer mensen PvdA dan in maart 2015. Maar er stemden 

ook nog meer mensen PvdA dan bij de Tweede Kamerverkiezin-

gen in 2017. De opgaande lijn, die al bij de gemeenteraadsverkie-

zingen in 2017 begon, zet in Drenthe door. Daarbij valt de grote 

winst in Emmen op, net als dat ook al bij de gemeenteraadsverkie-

zingen het geval was. 
 

De opkomst was bijna 8% hoger dan in 2015, dus dat betekende 

dat je, alleen al voor behoud van je positie, heel wat  meer 

stemmen nodig had.  Dat lukte, we kregen bij de statenverkie-

zingen ruim 9% meer stemmen dan in 2015. (en overigens ruim 

18% meer dan bij de Kamerverkiezingen in 2017) 
 

Ook bij andere partijen geldt dat ze het in Drenthe beter (en soms 

slechter) kunnen doen dan bij de landelijke uitslag, maar die 

afwijkingen zijn kleiner dan bij de PvdA.  
 

De hogere opkomst betekent ook dat je per zetel in de staten meer 

stemmen moet halen. Ook de verdeling van de restzetels wordt 

door de hogere opkomst en het grotere aantal partijen beïnvloed. 

16 partijen deden mee en in de staten kwamen er 2 nieuwe partijen 

bij: FvD en Partij v.d. Dieren. 



 

Albert Huizing 
 

 
 

Albert is voorzitter van de 

Werkgroep Ouderenbeleid 

PvdA Drenthe, die deze 

bijeenkomst heeft 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

Foto’s 
 

Van de foto’s die tijdens de 

bijeenkomst zijn genomen, 

zijn er 24 op Flickr geplaatst. 

U kunt ze hier bekijken en 

eventueel downloaden. Het 

zijn de eerste 24 foto’s. De 

foto’s daarna zijn van eerdere 

bijeenkomsten. 

 

Wanneer u de muis over een 

foto beweegt, ziet u links 

onder staan:  

‘Bijeenkomst 25 maart 2019_’ 

 

Zo had de PvdA in 2015 ongeveer 4200 stemmen per zetel en 

kreeg 7 zetels. Nu, in 2019 kregen we 6 zetels, maar wel 5350 

stemmen per zetel. Dat er deze keer 8 restzetels te verdelen waren 

valt dan ook op. Meer partijen, meer restzetels, het is dan maar net 

hoe het cijfermatig uitkomt. Een tweede restzetel zat er net niet in.  
 

Alles overziend heeft de partij het goed gedaan, de intensieve 

campagne, gericht op Drenthe, heeft daarbij vast geholpen. We 

zijn al die mensen die zich hebben ingezet veel dank verschuldigd. 

Drenthe is de enige provincie waar de PvdA het grootst is.  
 

Wat viel, behalve de grote winst van FvD met 6 zetels, verder op? 

 Dat Sterk Lokaal, met veel lokale wethouders op de lijst, toch 

niet meer dan 1 zetel wist te bemachtigen. 

 Dat de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA alle drie een zetel 

verloren, terwijl de CU  zich op 3 zetels handhaafde (ze kregen 

wel meer stemmen). 

 Dat de oppositiepartijen PVV, SP en D66 alle drie 2 zetels 

verloren, terwijl GroenLinks er 2 won. 

 Dat de PvdD 1 zetel wist te behalen. 
 

Voor de PvdA viel verder op dat in de meeste gemeenten een 

hoger percentage werd gehaald dan bij de gemeenteraads-

verkiezingen van 2018. Een viertal gemeenten scoorde 15% of 

hoger,  Emmen, Aa en Hunze, Noordenveld en Borger-Odoorn. 

Waarbij Emmen het echt het beste deed. Daar steeg de PvdA van 

15% bij de staten in 2015 naar 16,1% bij de gemeenteraads-

verkiezingen in 2018  naar 17,9% bij de statenverkiezingen nu! 
 

In absolute aantallen was er in sommige gemeenten een klein 

verlies en in andere een kleine winst, maar ook hier deed Emmen 

het buitengewoon goed, 2635 stemmen meer dan in 2015. 
 

Met dit resultaat werd de PvdA weer de grootste partij in Drenthe. 

En daarmee heeft de PvdA het voortouw bij het vormen van een 

nieuw college van GS. Roelie Goettsch is aangezocht om als 

informateur op te treden. Op het moment van schrijven was de 

uitkomst nog niet bekend. Maar het vertrouwen van de staten in 

Roelie is groot, dus dat komt goed. 

 

Afsluiting 
Albert Huizing sloot de bijeenkomst af door met een kort praatje 

en een boekenbon Gezienes, William en Jacob te bedanken. En 

door ook alle andere aanwezigen te bedanken voor hun 

aanwezigheid en inbreng. 

 

https://www.flickr.com/photos/123594746@N04/

