Evaluatieverslag 'Ontmoetingsdag voor de lokale onafhankelijke politiek'
Plaats: Emmen (Atlas Theater/Wildlands Emmen)
Datum: zaterdag 1 oktober 2016
Tijdstip: 09.30 uur
Opening en introductie Sterk Lokaal door John Uffels en Douwe Oosterveen
Voorzitter John Uffels opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Fractievoorzitter
Douwe Oosterveen leidt het onderwerp en de vereniging OSF in. Sterk Lokaal heeft ervoor gekozen
dat alleen personen lid kunnen worden van de partij. Hiermee wordt meteen het dilemma van vele
lokale partijen duidelijk. Hoe blijven lokale partijen enerzijds onafhankelijk en kunnen ze anderzijds
samenwerken op provinciaal/landelijk niveau? Senator van de Eerste Kamer, Hendrik ten Hoeve, zal
later ook op dit onderdeel ingaan. Na de inleiding van de Senator zullen een aantal discussies
plaatsvinden over verschillende onderwerpen. Het doel is om onder andere conclusies en
bevindingen mee te nemen in de ontwikkeling van Sterk Lokaal.
Introductie OSF door Senator Hendrik ten Hoeve
Senator Hendrik ten Hoeve is aanwezig om uitleg te geven over de vereniging OSF en het
functioneren van de vereniging OSF. De vraag: welke meerwaarde kan het hebben voor lokale
partijen om niet alleen op gemeentelijk niveau een ingang te hebben, komt ook aan bod. Sterk Lokaal
is vanuit Drenthe aangesloten bij de OSF. Hendrik ten Hoeve schetst de werkwijze binnen de OSF en
merkt op dat de OSF geen "standaard" politieke partij is. Burgers kunnen immers niet stemmen op
de partij, dit gebeurt door de provinciale onafhankelijke partijen. Sinds 1996 is de OSF
vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Het blijft lastig om provinciaal en lokaal naar Den Haag te
brengen, omdat de partijen zelfstandig willen blijven. Voor provinciale en lokale partijen blijft het
lastig om een ingang te hebben binnen de landelijke politiek. Ook is het een lastige opgave om als
eenmansfractie binding te houden met de achterban. De OSF staat los van de landelijke politiek en
heeft geen binding met een ideologie. Het is volgens de OSF nuttig om samen te werken en het is
tevens mogelijk om samen te werken als partijen, ondanks de twijfels die de achterban soms heeft.
Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en in de praktijk blijkt dat men binnen de OSF er
mede daardoor samen uitkomt.
De OSF bestaat onder andere uit een bestuur waar mensen op persoonlijke titel zitting in nemen.
Niet iedere partij is vertegenwoordigd binnen het bestuur en dat is ook niet noodzakelijk. Er is een
ledenraad waarin alle provinciale partijen vertegenwoordigd zijn en waar de belangrijke besluiten
worden genomen. Daarnaast kan de OSF ook gebruik maken van het wetenschappelijk bureau. Dit
bureau is gebonden aan strenge normen en voorwaarden. Desondanks kunnen verzoeken vanuit de
verbonden partijen worden gedaan m.b.t. onderzoek. In de zaal wordt gediscussieerd met de senator
over een aantal mogelijk thema's. Binnen Sterk Lokaal zal worden gesondeerd of er behoefte is om
bepaalde onderwerpen aan te dragen waar onderzoek naar gedaan kan worden.
Om als Eerste Kamerfractie binding te houden met de achterban, bestaat er een steunfractie. In deze
steunfractie zijn de provinciale partijen vertegenwoordigd. Het tijdschrift van de OSF, de Locomotie,
verschijnt 4 keer per jaar. In de Locomotie staan alle vergaderdata en deze vergaderingen kunnen
desgevraagd worden bijgewoond.

Onderwerp 1: Wat bindt de lokale partijen in Drenthe? Hoe kunnen lokale partijen samenwerken en
toch onafhankelijk blijven?
Onder leiding van Niek Wind vindt de discussie over het eerste onderwerp plaats. Een aantal partijen
vrezen voor hun onafhankelijkheid wanneer ze zich aansluiten bij een provinciale partij. Lokale
partijen hebben geen landelijke binding en invloed. Lokale partijen zijn uniek, maar hebben wellicht
een gelijksoortig politiek DNA. Het doel van de onderwerpen die besproken worden, is om op
bepaalde vragen antwoorden te krijgen. Op deze manier kan Sterk Lokaal meer voor lokale partijen
betekenen en kan het netwerk vergroot worden. In verschillende groepen wordt gediscussieerd en
vindt er een plenaire terugkoppeling plaats.
Vrijwel alle deelnemers aan de discussie zijn het erover eens dat er een gelijksoortig politiek DNA is.
Dit uit zich vooral in de wijze waarop politiek wordt bedreven. Politiek wordt van onderop bedreven
en er is de wil om samen met burgers te werken aan oplossingen. Overeenkomsten zitten met name
in houding, gedrag en cultuur. Lokale partijen zijn vaak ontstaan uit onvrede en de wil om het anders
te doen.
Conclusies en aanbevelingen:
Gebruik maken van een sterk netwerk. Sterk Lokaal als netwerkfunctie
Uitwisselen van kennis en ervaring
Frequenter overleg met verschillende lokale partijen
Actievere rol richting de samenleving
Investeren in de relatie (OSF, SL en lokale partijen)
Aandragen van plaatselijke politieke vraagstukken
Onderwerp 2: Binnenstadsfonds vs plattelandsgemeentes
Fractievoorzitter Douwe Oosterveen leidt deze discussie. Binnensteden veranderen door de komst
van internetwinkels en economische stagnatie. De provincie is voornemens om geld te reserveren
voor de vier grootste steden/kernen in Drenthe, de HEMA-gemeenten: Hoogeveen, Emmen, Meppel
en Assen. In deze plaatsen neemt de leegstand in de binnenstad toe en dient er een transformatie
van detailhandel naar andere functies plaats te vinden. Het kernwinkelgebied moet verkleind
worden. Aan de andere kant zien we kleinere plaatsen en plattelandsgemeenten die met een
soortgelijke vraag worstelen. Op welke wijze houden wij de kernen leefbaar met voldoende
voorzieningen? De discussie moet leiden tot een antwoord waarin duidelijk wordt hoe de provincie
moet bijdragen aan deze gemeentelijke problematiek en wat het standpunt van Sterk Lokaal is wat
betreft dit onderwerp.
Conclusies en aanbevelingen:
Desgewenst faciliteren en begeleiden van gemeenten.
Het hanteren van duidelijke structuur en criteria voor financiële ondersteuning.
Gemeentelijke vraag dient leidend te zijn en dat betekent een terughoudende rol als
provincie.
Ook plattelandsgemeenten dienen financiële ondersteuning te krijgen. Niet beperken tot
alleen financiële steun voor de 4 grootste steden.

Onderwerp 3: OSF-projecten
Leden van de OSF kunnen verzoeken indienen om bepaalde onderwerpen wetenschappelijk te laten
onderzoeken. Het blijkt in de praktijk dat het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gebonden is
aan strenge criteria en regels. Deze zijn te vinden op de website van de OSF. De onderzoeken die
ondersteund kunnen worden door de OSF dienen zich op provinciaal niveau af te spelen, maar
kunnen desgewenst aangevoerd worden door gemeenten. Op de website staan projecten die zijn
uitgevoerd en de uitkomsten daarvan. Een PPG (Onafhankelijke Politieke Provinciale Groeperingen) is
een aangesloten partij en iedere PPG heeft een eigen budget waar zij aanspraak op kunnen maken.
Conclusies en aanbevelingen:

Binnen Sterk Lokaal en de verbonden lokale partijen zal een inventarisatie plaatsvinden
welke onderwerpen onderzoekswaardig zijn
Vanuit de plenaire discussie wordt geopperd om te bezien of een onderzoek naar
leefbaarheid in relatie tot platteland en stedelijk gebied onderzoekswaardig kan zijn. Op
welke wijze houden wij Drenthe met vele kleine kernen leefbaar?

Onderwerp 4: Bereikbaarheid
Onder leiding van Bertus Reinders wordt het laatste onderwerp ter discussie gesteld. Het onderwerp
bereikbaarheid heeft niet alleen betrekking op wegen, maar wordt in breder perspectief getrokken.
De volgende onderwerpen hebben betrekking op bereikbaarheid en zijn aangedragen om de
discussie te voeren:
Openbaar vervoer
Wegennet
Aanrijtijden
Internet
Lokale radio
Zorg
Betaalbare woningen voor jong en oud
Een aantal onderwerpen liggen heel dicht bij de gemeenten en daarmee bij de lokale politieke
partijen. Sterk Lokaal is van mening dat de provincie een terughoudende rol moet aannemen ten
opzichte van de gemeenten. Deze discussie leverde een wisselend beeld op, waarbij een gedeelte
van de aanwezigen van mening was dat de provincie vooral moet investeren in het wegennet. Ook is
een goede ontsluiting en bereikbaarheid van Drenthe richting Groningen, Twente en Zwolle is van
groot belang.
Conclusies en aanbeveling:

Provincie moet volop investeren in bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid via het wegennetwerk is van groot belang voor werkgelegenheid en
het vestigingsklimaat voor bedrijven
Inzet op goede treinverbinding en dubbelspoor

