Geachte mevrouw Hamer,

U weet vast wat Drenthe tot zo’n mooie provincie maakt; landschappelijke schoonheid en
cultuurhistorie gaan bij ons hand in hand. Drenthe staat ook bekend om haar authenticiteit,
nuchterheid en sociale cohesie. Die eigenschappen hebben hun meerwaarde in coronatijd
bewezen; van heinde en ver kwamen mensen naar onze provincie om van de rust, de natuur
en de vriendelijke mensen te genieten. Onze kracht hierbij is dat we het samen doen,
het alom bekende ‘naoberschap’. Dat geldt voor onze inwoners, ondernemers, boeren en
bestuurders; we pakken de uitdagingen en ambities samen op. De rode draad hierin is de
menselijke maat: alleen mensen maken de samenleving sterk.

Vanuit de naoberschap-gedachte delen wij de meerwaarde van onze provincie graag met
de rest van ons land. Nederland staat voor grote uitdagingen en Drenthe kan helpen bij de
aanpak van die uitdagingen. Kán helpen, zeggen we nadrukkelijk. Want naoberschap gaat
uit van wederkerigheid. En wij kunnen het niet alleen. Ten behoeve van de formatie doen wij
daarom het voorstel om samen te werken aan de volgende drie zaken:

Nieuwe woningen
Eén van de grootste opgaven waar ons land voor staat is de bouw van een miljoen nieuwe
woningen en het vinden van de ruimte daarvoor. Het Noorden wil die ruimte bieden ten
behoeve van de woningbouw. Daarom hebben wij samen met de andere noordelijke provincies het document ‘Bouwstenen voor het Deltaplan Noord-Nederland’ opgesteld, een aanbod
aan een nieuw kabinet voor het realiseren van 220.000 extra woningen en economische
ontwikkeling in noordelijk Nederland. Dit bod kan niet zonder een samenhangend pakket
voor het noordelijke spoornetwerk. Dit vraagt om fikse investeringen in zowel de versnelling
van het bestaande spoor tussen de Randstad en Noord-Nederland als in nieuwe spoorlijnen,
zoals de Nedersaksenlijn en de Lelylijn.
Drenthe biedt niet alleen ruimte voor het bouwen van nieuwe woningen aan, er is ook een
grote noodzaak om bestaande woningen te vernieuwen en te verduurzamen. Bovendien is
er sprake van leegstand van winkels in binnensteden en kleine kernen, ruimten die kunnen
worden getransformeerd naar woningen. Het moderniseren, transformeren en bouwen van
betaalbare woningen is hard nodig. Uit recent onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken blijkt dat de onrendabele top in Drenthe rond de € 20.000 per woning ligt. Om de
behoefte aan betaalbare, toekomstbestendige woningen mogelijk te maken, zijn voldoende
middelen essentieel. Wij vragen het nieuwe kabinet om € 300 miljoen beschikbaar te stellen
voor het dekken van de onrendabele top, voor de transformatie en het toevoegen van in
totaal 15.000 woningen.

Een nieuwe rijksdienst in Assen
Drenthe is niet alleen een aantrekkelijke provincie om te recreëren, maar ook om te wonen
en te werken. Het digitale werken, waaraan we tijdens de coronacrisis gewend zijn geraakt,
maakt het nog eenvoudiger om rijksdiensten verder te spreiden. In Assen zijn de landelijke
uitvoeringsorganisatie Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) gevestigd. We voorzien dat landelijke ontwikkelingen, zoals het verbeteren
van de ‘cyber security’ van publieke diensten, meer zal gaan vragen van deze o rganisaties.
Deze expertise is in Assen beschikbaar en we vragen het nieuwe kabinet dit verder te
versterken en deze diensten uit te breiden. Daarnaast biedt Drenthe volop kansen voor
de vestiging van nieuwe rijksdiensten. Als een nieuw kabinet ervoor kiest een rijksdienst
– zoals een nieuw Ministerie van Volkshuisvesting – in Assen te vestigen, betekent dat een
geweldige economische impuls voor de regio voor de lange termijn, waarmee ook de pijn
van het aanstaande vertrek van het NAM-hoofdkantoor deels opgevangen wordt. Want juist
in onze economisch kwetsbare provincie zijn rijksbanen van groot belang; daarmee kunnen
we kenniswerkers perspectief bieden. Als we de ruimte van het NAM-gebouw benutten,
wordt met een baan in Assen toekomstige werknemers een geweldige woon-werkomgeving
geboden.

Een verlenging van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
De Campus Emmen is hét knooppunt in Zuidoost-Drenthe waar kennis, onderwijs en
bedrijvigheid samenkomen. Van hieruit bouwen we met de Universiteit van het Noorden (een
innovatienetwerk van noordelijke universiteiten en hogescholen) aan hoogwaardige kennis
op het gebied van het vergroenen van de chemie en het verduurzamen van de maakindustrie
op alle opleidingsniveaus. Zo zorgen we voor een slimme en duurzame toekomst voor deze
kwetsbare regio. Hierbij hoort een drastische verduurzaming van de energievoorziening.
Dit vraagt om investeringen in innovatie, doorontwikkeling van de waterstofeconomie en een
passende arbeidsmarkt. De Campus Emmen is één van de meest toonaangevende projecten
van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Deze Regio Deal is het vliegwiel voor samen
werking en goede impulsen ten bate van de brede welvaart. Dit heeft betrekking op werken,
welzijn en wonen in deze regio. Samen met het Rijk willen we deze impulsen omzetten naar
een structurele samenwerking. Het nieuwe kabinet kan helpen deze ambities waar te maken
door de huidige Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe te verlengen en € 40 miljoen te investeren
in de brede welvaart in deze regio.

In Drenthe werken de twaalf Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe goed en intensief samen.
De oplopende financiële tekorten bij (Drentse) gemeenten baren ons allen echter al langere tijd
zorgen. Deze leiden steeds vaker tot ingrijpende maatregelen die ten koste gaan van voorzieningen en
daarmee de leefbaarheid in dorpen en wijken. Een nieuw kabinet kan het tij keren, door de financiële
positie van de (Drentse) gemeenten duurzaam te verbeteren. Dit kan door het Gemeentefonds structureel met € 1,7 miljard te verhogen ten bate van het uitvoeren van de jeugdzorg, het afschaffen van
het WMO-abonnementstarief en het opheffen van de opschalingskorting.

Drenthe heeft Nederland veel te bieden. Leest u deze brief daarom als een warm pleidooi om samen
aan de slag te gaan om nationale uitdagingen aan te pakken. Wij roepen hiermee alle fracties en de
nieuw te vormen regering op om hun plannen en ideeën met die van Drenthe te verweven. Drenthe
wil meebouwen aan de nieuwe toekomst voor Nederland.
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