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1a. 18 maart: een zeer belangrijke dag voor de Partij van de Arbeid
De verkiezingen voor de Provinciale Staten van Groningen en het Waterschap Hunze
en Aa’s naderen. Woensdag 18 maart zal voor onze partij een zeer belangrijke dag 
worden. Hoe groot en hoe sterk zal de PvdA worden in alle Staten en daarna (in 
mei stemmen de Statenleden daarover) in de Eerste Kamer? De peilingen zijn ons 
op dit moment niet goed gezind. Daarom is een zeer actieve en intensieve 
campagne van alle afdelingen zeer hard nodig. Zo ook in Stadskanaal.
We zullen er echt alles aan moeten doen om het Rode Bolwerk, zoals de provincie 
Groningen wel wordt genoemd, overeind te houden. Ik weet dat het soms moeilijk 
uit te leggen is waar de PvdA voor staat in een coalitie samen met de VVD. Laat ik 
vooropstellen dat het natuurlijk niet gaat om Tweede-Kamerverkiezingen en het is 
dus ook niet fair om de huidige Statenfractie af te rekenen op het kabinetsbeleid.

1b. 18 maart: nooit weggelopen voor verantwoordelijkheid nemen
De PvdA is altijd bereid verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid. Ook in 
slechte tijden als er impopulaire maatregelen moeten worden genomen. Je 
verantwoordelijkheid nemen is altijd beter dan schreeuwen vanaf de zijlijn, 
hoewel dat laatste waarschijnlijk betere opiniepeilingen (en dus een betere 
stembusuitslag) had opgeleverd.
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De PvdA durft beslissingen te nemen die weliswaar minder mooi, maar wel 
broodnodig zijn om de recessie te lijf te gaan en de nodige hervormingen door te 
voeren. Op die manier wordt gewerkt aan een sterk en sociaal Nederland. Deze 
maatregelen vragen wel geduld van de bevolking. Dat is moeilijk. Mensen willen 
graag snel resultaat zien, maar dat is vaak onmogelijk.

1c. 18 maart: de PvdA maakt wel degelijk het verschil in dit kabinet
De PvdA heeft in dit kabinet wel degelijk resultaten geboekt. Resultaten, die ze als
oppositiepartij niet binnen had kunnen halen. Ik noem er enkele.
De bezuinigingen op de zorg zijn verzacht, de wijkverpleegkundige is weer de spil 
in de wijk en er is extra geld gekomen voor huishoudelijke hulp.
De positie van flexwerkers is verbeterd, het ontslagrecht is eerlijker en 
eenvoudiger gemaakt en uitbuiting van de onderkant wordt bestreden.
De bezuinigingen op de kinderopvang zijn stopgezet, leraren krijgen er na jaren 
weer geld bij en er komen drieduizend extra jonge leraren bij.
De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk versoberd (waardoor er rust is gekomen 
op de woningmarkt), de inkomensgrens voor het huren van een woning in de sociale
sector is tijdelijk verhoogd en er komt jaarlijks 100 miljoen extra beschikbaar voor 
de bestrijding van armoede en voor schuldhulpverlening.
In is maar een greep uit alle resultaten die door de PvdA in dit kabinet zijn 
behaald. Dus vraag ik: hoezo stelt de PvdA in deze regering niet zo veel voor? Het 
tegendeel is bewezen. De PvdA maakt wel degelijk het verschil in dit kabinet!

1d. 18 maart: ook provinciaal scoort de PvdA een dikke voldoende
Ook provinciaal heeft de PvdA belangrijke resultaten geboekt. Ook nu weer een 
greep.In overleg met minister Lodewijk Asscher is er extra geld vrijgekomen voor 
een banenplan voor de arbeidsmarktregio, er is een uitkoopregeling gekomen voor 
gedupeerden van de winning van aardgas, er is in samenwerking met John Kersten 
(Tweede-Kamerlid PvdA) geld beschikbaar gekomen voor de sociale werkvoorziening
en er is geld toegezegd voor het aanleggen van de spoorwegverbinding van 
Veendam naar Stadskanaal.
Door beleid en inzet van de huidige PvdA-Statenfractie heeft de provincie 
Groningen niet meer de hoogste werkloosheid, is er meer geïnvesteerd in duurzame
energie en is uitbuiting verder aangepakt.
Ook dit is maar een greep uit alle resultaten die door de PvdA in de provincie zijn 
gerealiseerd. De conclusie: ook in de provincie heeft de PvdA het verschil gemaakt!

1e. 18 maart: eigenlijk kiezen we deels ook voor de Eerste Kamer
De Statenverkiezingen zijn belangrijk. Niet alleen voor ons hier in Stadskanaal, 
maar voor het gehele land. Voor ons belangrijk omdat de provincie op het gebied 
van duurzaamheid, economische beleid en ruimtelijke ordening een behoorlijke 
vinger in de pap heeft en voor het land vanwege de verkiezingen van de nieuwe 
samenstelling van de Eerste Kamer. Het is daarbij belangrijk dat PvdA en VVD, 
samen met de gedoogpartners, een meerderheid behalen zodat het kabinet verder 
kan. Dat is belangrijk, want ons land heeft de weg naar boven weer gevonden. 
Politieke instabiliteit leidt tot terugvallen in onzekerheid. Daar zit niemand op te 
wachten.
Kortom: stem 18 maart! Stem PvdA! Stem op Roelf Schoenmaker én op Egbert 
Hofstra!
Erik van der Vlag, voorzitter PvdA Stadskanaal



2. Onze kandidaat voor de Staten: Roelf Schoenmaker (11)
Vier jaar geleden stond ik op de twaalfde 
plaats van de PvdA-kandidatenlijst voor de 
Provinciale Statenverkiezingen. De eerste 
twee jaar heb ik me vooral ingezet op het 
gebied van de bevolkingskrimp in onze 
provincie. Via regionale woon- en 
leefbaarheidsplannen is beleid gemaakt om 
de negatieve gevolgen van de 
bevolkingsafname in vooral Oost-Groningen,
de Eems Dollard Regio en De Marne zoveel 
mogelijk op te vangen. Veel waardevolle 
initiatieven die vanuit de bevolking 
ontstonden werden door de provincie 
gesteund. Hiervoor was er zo’n drie miljoen
per jaar beschikbaar.

Ook hebben we een forse bijdrage geleverd aan de herontwikkeling van de centra 
van Delfzijl en Winschoten. Daarnaast hield ik me bezig met sport. Sport en 
bewegen zijn van grote waarde voor de sociale cohesie in dorpen en wijken en 
daarmee voor de leefbaarheid op het platteland. Ook spelen sport en bewegen een 
belangrijke rol in de preventie en bestrijding van chronische ziekten als hart- en 
vaatziekten, diabetes en overgewicht; ziekten en kwalen die in onze regio relatief 
meer voorkomen dan elders.
De laatste twee jaar heb ik mij vooral beziggehouden met water en bodem. Ik heb 
mij ingezet voor de (water)veiligheid in onze provincie. We herinneren ons 
allemaal nog de hoge waterstanden in 1998 en 2012. Ook was ik de laatste periode 
woordvoerder op de terreinen Blauwe Stad, Agenda voor de Veenkoloniën en de 
Waddenzee en bodem. Zo heb ik mij, namens de PvdA, verzet tegen proefboringen 
naar schaliegas en opslag van radioactief afval in zoutkoepels. En natuurlijk hebben
we ons als hele fractie intensief beziggehouden met de problematiek van de sociale
werkvoorzieningen en de werkgelegenheid in onze provincie en Oost-Groningen in 
het bijzonder. Op initiatief van onze fractie ging de commissie-Van Zijl (Ruim baan 
voor Oost-Groningen) van start. Daar zult u zeer binnenkort meer van horen.
De meeste onderwerpen die ik heb behandeld hadden dus een rechtstreekse relatie
met Oost-Groningen. 
Graag zou ik de gelegenheid krijgen mijn ervaringen, opgedaan in de eerste 
periode, uit te bouwen en te verbreden en verdiepen in het belang van onze mooie 
provincie. Ik sta nu op de elfde plaats en heb alle steun hard nodig. 
Ik ga voor een rechtvaardige, veilige, sociale, groene, gezonde en solidaire 
samenleving, waarin er voor iedereen kansen zijn.
De Partij van de Arbeid werkt voor Groningen; ik doe mee. U ook?
Roelf Schoenmaker



3. Onze kandidaat voor het waterschap: Egbert Hofstra (3)
Woensdag 18 maart zijn er naast provinciale 
verkiezingen ook waterschapsverkiezingen. 
Voor deze laatste verkiezingen sta ik op de 
derde plek namens onze partij.
Water is van iedereen – dat is het motto 
waarmee de PvdA de verkiezingen voor het 
Waterschap Hunze en Aa’s is ingegaan. Dat is
ook het motto dat ik in mijn achterhoofd zal 
houden als ik gekozen word tot lid van het 
Algemeen Bestuur (AB). Een lid van het AB is 
te vergelijken met een gemeenteraadslid.
In tegenstelling tot de gemeente, de 
provincie of het Rijk is het waterschap een 
zogenaamde functionele democratie. Dat 
houdt in dat het waterschap zich bezighoudt 
met maar één onderwerp. Namelijk het 
waterbeheer.
Door mijn studie technische planologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen heb ik 
uitgebreide kennis van waterhuishouding en 
waterbeheer. Daarnaast heb ik ruime 
politieke ervaring als raadslid en 
fractievoorzitter van onze partij in onze 
gemeente.

Deze twee kenmerken komen goed van pas als volksvertegenwoordiger voor het 
waterschap. Ik sta voor de bescherming tegen overstromingen. Dit is extra actueel
door klimaatverandering en bodemdaling. Dit betekent waar nodig dijken stevige 
dijken en waar het kan meer ruimte voor het water. Natte natuurgebieden moeten
niet verdrogen en landbouwgebieden moeten niet te nat zijn. Ook pleit ik voor 
meer invloed van de inwoners op het waterschapsbestuur. Zeker in deze tijd is een
ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van de waterschapsbelasting voor de minima een 
noodzaak. Want water is van iedereen!
Stem daarom 18 maart PvdA, en dan natuurlijk het liefst nummer drie!
Egbert Hofstra

4. Zonneparken in plaats van windmolens: geef ze een kans
In november vorig jaar schreef ik een bijdrage getiteld Den Haag moet niet denken
dat hier alles kan. Onder andere ging het over de plannen voor windmolens in de 
Drentse Monden en Oostermoer. U kunt het teruglezen op onze website (www.pvda-
stadskanaal.nl). Ik kreeg destijds veel reacties hierop.
De windmolenplannen blijven het nieuws halen. Minister Kamp (VVD, Economische 
Zaken) heeft gezegd draagvlak voor windmolens belangrijk te vinden. Helaas 
getuigt zijn besluit van enkele weken geleden daar niet van. De plannen zijn 
ongewijzigd groot, terwijl 77 procent van de inwoners in de regio tegen deze 
plannen is.
Wij zijn wel voor duurzame energie, maar niet voor een grootschalig 
windmolenpark waar nauwelijks draagvlak voor is. Daarom is een alternatief 
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belangrijk. Ondernemers uit de Kanaalstreek presenteerden onlangs zo’n 
alternatief plan in de vorm van het grootschalig toepassen van zonne-energie. Wij 
zijn blij met dit initiatief uit de regio. Daarom hebben we samen met de andere 
fracties in de raad het college van B en W opdracht gegeven dit initiatief te 
ondersteunen en te faciliteren.
Dit plan houdt in dat er voor ongeveer 250 hectare aan zonnepanelen wordt 
geplaatst in de Monden. Hiermee kan ongeveer evenveel energie worden opgewekt 
als door windmolens, namelijk 150 MW. Een hele oppervlakte, dat zeker. Maar het 
totale gebied dat door het grootschalige windmolenpark wordt benadeeld is vele 
malen groter. Bovendien veroorzaken zonnepanelen natuurlijk geen geluidsoverlast,
slagschaduw, enzovoorts.
Wij willen dan ook graag dat er serieus werk wordt gemaakt van dit zonnepark. Dit 
moet een aantrekkelijk plan zijn, ook voor de initiatiefnemers van het 
windmolenpark. Zo kunnen de initiatiefnemers worden overgehaald hierin te 
investeren, in plaats van in windmolens. Het Rijk gaat immers niet zelf deze 
molens betalen. Lokale ondernemers en politiek zijn alvast vóór deze zonnewende.
Het kan een uniek pilotproject voor Nederland zijn. Den Haag moet openstaan voor
dit soort lokaal gedragen initiatieven – minister Kamp moet zijn ramkoers met ons 
gebied verlaten!
Egbert Hofstra

5. Zonneparken in plaats van windmolens: alleen maar voordelen
Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden zien goede mogelijkheden 
om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-
energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën. Met de aanleg van een 
zonnepark van 200 hectare wordt voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de 
Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,8 MW. Met 
200 hectare is dan 160 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel 
beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare die het voorgenomen megawindpark 
beslaat en de kosten van de investering zijn vergelijkbaar.
Omdat zonnepanelen geen slagschaduw hebben, geen lawaai maken, geen 
knipperende verlichting nodig hebben voor vliegverkeer en ze in tegenstelling tot 
windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, kan deze energievorm 
wel op draagvlak onder de bewoners rekenen. Ook landschappelijk staan ze in geen
verhouding tot de zeventig tot tachtig windmolens van meer dan 200 meter hoog 
die een enorm gebied bestrijken.
Ook in het kader van het participatiebeleid stellen de ondernemers dat 
bijvoorbeeld voor de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. 
De werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk en zo zal de economische 
impuls voor de streek aanzienlijk zijn.
Bij het Solar Park is er ook geen sprake van kapitaalvernietiging door waardedaling 
van woningen en bedrijven, zijn er geen versnelde effecten op de krimp, geen 
verlies van werkgelegenheid, geen dalende koopkracht en geen 
gezondheidsproblematiek.
Voor de initiatiefnemers kan het zonnepark ook zeer interessant zijn omdat het 
Solar Park uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën met alle boeren in 
coöperatievorm kan worden gerealiseerd. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen
doen om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park 
Veenkoloniën van de streek zelf.



Groot voordeel is bovendien dat de spanningen, die er nu zijn tussen de boeren als 
initiatiefnemers van het windpark enerzijds en anderzijds de bevolking die in grote 
meerderheid geen windmolens wil, met het Solar Park Veenkoloniën worden 
opgelost. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht
op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel
kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen.
Jan Nieboer, mede-initiatiefnemer Solar Park Veenkoloniën

6. Zonnepanelen in plaats van windmolens: niet realistisch
Kunnen windmolens vervangen worden door zonneparken? Die vraag legde de 
redactie aan mij voor. Eerlijk gezegd vind ik het geen realistisch beeld. Om met 
zonnepanelen net zo veel elektriciteit op te wekken als de vijftig windmolens die 
nu gepland zijn, heb je zo’n enorme oppervlakte grond nodig voor die 
zonnepanelen dat ik zeg: dit is geen realiteit. Bovendien is windenergie goedkoper 
dan zonnestroom.
Met het gevaar dat het wel erg technisch wordt, probeer ik toch duidelijk te maken
waarom ik het plan niet haalbaar vind. Een zonnepaneel in het vrije veld heeft een 
oppervlakte nodig van ongeveer 2,4 vierkante meter. Voor één windmolen van 3 MW
heb je 14.450 zonnepanelen nodig, dus bijna 35.000 vierkante meter.
Eén MW aan zonnepanelen kost tussen de 900.000 en 950.000 euro. Dat is alleen 
voor de totale installatie, inclusief omvormers. Dan moeten er nog grond worden 
aangekocht en nutsvoorzieningen aangelegd. Laten we er dus maar van uitgaan dat 
één MW zonnepark één miljoen euro kost. Het zal meer zijn, maar dit rekent wat 
makkelijker.
De opbrengst van één MW is in het eerste jaar ongeveer 870.000 KWh. Dit 
vermogen zakt elk jaar met ongeveer 0,8 procent. Dit betekent dat een solarpark 
met een levensduur van twintig jaar gemiddeld 790.000 KWh opbrengt. De kale 
stroomprijs op de index (waar ook de grote energiemaatschappijen stroom voor 
produceren) is voor 2014 op € 0,055 per KWh vastgesteld. Dit betekent dus dat één 
MW aan zonnepanelen € 48.000 aan stroom opwekt. Stel nu dat de indexprijs stijgt 
met 1 procent per jaar. Na tien jaar kost stroom dan € 0,62 per KWh. De opbrengst 
is echter 10 procent gedaald, dus het financiële resultaat blijft gelijk: € 48.000. De
terugverdientijd is dus ruim 20 jaar. Met een eventuele subsidie (SDE+) zou je in de
hoogste categorie (en dit is een grote loterij wat betreft toewijzing van subsidies) 
een subsidie ontvangen van ongeveer € 0,14 per KWh. Hier gaat de indexering van 
af. Dus blijft er € 0,085 per KWh over voor een periode van vijftien jaar. Dit geeft 
een opbrengst van € 74.000. Als we de investering van 1 miljoen euro delen door de
opbrengst (€ 74.000) komen we op een terugverdientijd van 13,5 jaar. Ik vraag me 
af welke bank of welke investeerders geld willen steken in een dergelijk project 
met zulke slechte rendementen.
Ik roep al jaren dat men kleinschalig moet gaan denken. Alle daken, behalve daken 
die op het noorden zijn gericht, zijn door nieuwe technieken geschikt voor het 
plaatsen van zonnepanelen met rendement. Daarnaast zijn particuliere 
zonnepanelen (dus particuliere stroomopwekking) meer rendabel dan zonneparken.
Ten eerste ligt de kale stroomprijs voor kleinverbruik rond de € 0,075 per KWh. 
Hier kunnen we door de saldering nog € 0,115 energiebelasting bij optellen, dus de 
besparing van dit soort installaties ligt op € 0,19 per KWh. De terugverdientijd ligt 
hiermee op zeven jaar.



Ik hoop dat bovenstaande enige duidelijkheid verschaft. Ik kom graag voor een 
toelichting als daar behoefte aan is.
Edwin Arends, Arends Techniek Stadskanaal 

7. Zonnepanelen in plaats van windmolens: die molens komen er
In het dagelijkse nieuws speelt de energievoorziening nauwelijks een rol, eigenlijk 
alleen maar als er protesten en rampen zijn. Maar zonder elektriciteit zou de 
wereld er in Nederland heel anders uitzien. Dat we stroom hebben is min of meer 
vanzelfsprekend geworden, terwijl dat volgens mij niet zo is. Een voorbeeld. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 9 februari van dit jaar gegevens 
uitgebracht over het elektriciteitsgebruik in Nederland. Dat verbruik is nu maar 
liefst 16 keer hoger dan in 1950. Dat is een groei van gemiddeld 4,5% per jaar. Om 
aan die groeiende vraag te voldoen werd de keuze gemaakt om grootschalige gas-, 
kolen- en kerncentrales te gaan bouwen. Begin jaren tachtig was er tijdens de 
Brede Maatschappelijke Discussie een roep om meer duurzame energie, maar die 
roep werd in de kiem gesmoord door de achtereenvolgende regeringen met 
afwisselend ministers van PvdA, VVD, CDA en D66. Terwijl aanvankelijk 
gemeentelijke en provinciale energiebedrijven de elektriciteitsvoorziening 
bepaalden, werden die een jaar of twintig geleden opgeheven en kregen concerns 
de stroommarkt in handen. De nutsvoorziening werd met instemming van de PvdA 
afgeschaft en het ging nu om winst. Duurzame energie was en bleef een 
randverschijnsel in Nederland. De achtereenvolgende regeringen kozen voor 
aardgaswinning om zo 265 miljard euro aardgasbaten binnen te halen, ondanks de 
toename van het aantal aardbevingen. En ook bleef kernenergie op het 
verlanglijstje met de plannen voor opslag van kernafval in bijvoorbeeld de 
zoutkoepel onder Onstwedde. 
Maar ja, Nederland is lid van de Europese Unie (EU) en die verplicht Nederland tot 
zo’n 14 procent duurzame energie rond 2020. Nu is dat 4,5 procent en om dat 
aandeel snel te verhogen heeft de huidige VVD-PvdA-regering gekozen voor een 
grootschalige aanpak. Grote windparken onder meer bij Stadskanaal moeten ervoor
zorgen dat Nederland voldoet aan de door de Nederlandse regering goedgekeurde 
EU-eisen. Protesten helpen niet, want de EU-regels gaan voor.  
Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist

8. Coelo-rapport verplichte kost voor raadsleden
Het is zeer interessant dat Jan Chris aandacht besteedt aan het Coelo 2018-rapport
(zie vorige Nieuwsbrief). Het is een rapport dat eigenlijk verplichte kost zou 
moeten zijn voor gemeenteraadsleden. Immers, mede door de decentralisaties zijn
gemeenten een belangrijke speler geworden binnen het Nederlands 
overheidsbestel.
In dit rapport gaan de conclusies veel verder dan die paar zoals die door Jan Chris 
zijn aangegeven (verhoging belastingen). Omdat gemeenten hun begrotingen 
sluitend moeten maken, zal het gat van 4,8 miljard euro (landelijk) de gemeenten 
verplichten van dit dreigend tekort een taakstelling te maken. Dus zullen er 
behoorlijke aanpassingen moeten plaatsvinden in de gemeentelijke begrotingen en 
dus het gemeentelijk beleid. Die konden nog weleens ingrijpender zijn dan 
gedacht.



Uit het rapport blijkt dat de gemeentelijke mogelijkheden met betrekking tot 
belastinginkomsten beperkt zijn en weinig soelaas zullen bieden. De gemeenten 
zullen dus de uitgaven moeten beperken, uitgaven op onder andere het 
voorzieningenniveau en dat vereist onderzoek. Onderzoek om de gevolgen voor de 
bevolking te beperken. Daarvoor is het nodig de bevolking bij dit onderzoek te 
betrekken.
In het rapport wordt een moeilijke term als paradigma-shift gebruikt. Een term die
in de wetenschap wordt gebruikt voor een ontwikkeling die leidt tot een 
dramatisch ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Van de gemeenten 
wordt verwacht dat, via een integrale aanpak, met minder geld betere zorg, 
diensten, service et cetera worden geleverd. De gemeenten moeten hun eigen 
beleidskeuzes maken met als mogelijk gevolg dat er regionale verschillen in de 
dienstverlening ontstaan. Omdat deze verschillen maatschappelijk ongewenst zijn, 
zal er dus maatwerk moeten worden geleverd.
Dit alles vereist onderzoek, vooral ook omdat door de recente bezuinigingen de rek
uit de dienstverlening is. Er zal dus gesnoeid moeten worden in andere uitgaven 
van de gemeente, zoals sociale zekerheid, recreatie, wegen, onderwijs, algemeen 
bestuur. Er ontstaat misschien wel een ander maatschappelijk landschap.
Redenen genoeg om deze hap serieus te nemen en alle elementen tegen elkaar af 
te wegen zodat een weloverwogen antwoord kan worden gegeven op de 
bestuurlijke voorstellen. Als burger mogen wij dat van de politiek verwachten. 
2018 is dichter bij dan gedacht!
Leo Ellermann 

9. Uitbreiding voorzieningen Spoordok Musselkanaal
Het Spoordok in Musselkanaal krijgt WiFi, een wasmachine en
een droger. Tijdens de Algemene Beschouwingen in juni 2014 
heeft het CDA gevraagd het Spoordok te voorzien van WiFi en
de PvdA heeft in diezelfde vergadering gevraagd ook na te 
denken over witgoed. Het voorstel alles voor het komende 
vaarseizoen te realiseren, werd aangenomen. Alleen D66 
stemde tegen.

De kosten zijn, onder andere door de aanleg van de kabel, hoog geworden. Wij 
vinden het belangrijk dat ook het Spoordok met zijn tijd meegaat en dat deze 
voorzieningen er moeten komen. Wel willen wij dat de tarieven de kosten dekken. 
Wethouder Gelling zegde toe met een tariefvoorstel te komen tijdens de Algemene 
Beschouwingen in juni. Het onderzoek naar liggelden bij de steigers in Stadskanaal 
is dan ook afgerond. Alle aspecten kunnen dan worden meegenomen.
Het is ons overigens opgevallen dat, in tegenstelling tot campers, pleziervaartuigen
weinig gebruikmaken van het Spoordok. Misschien is dat niet zo gek als we kijken 
naar de manier waarop de passantenhaven wordt gepromoot. Langs het kanaal 
staan sjofele borden die verwijzen naar de haven. Niet een echte uitnodiging om 
aan te leggen. En wanneer we de folder Grenzeloos varen door Drenthe bekijken 
waarin het Stadskanaal ook wordt beschreven, dan wordt waarin de 
passantenhaven Spoordok niet eens genoemd. De PR voor onze regio en het kanaal 
in het bijzonder moet wat ons betreft beter. Wij hebben daarom het college 
gevraagd aan een betere PR te werken.
Monique Kroom



10. Gelezen
,,Acceptatie door het publiek van nieuwe technieken is van groot belang. Er moet 
meer aandacht voor komen, het moet een serieus onderwerp zijn in 
beleidsplannen. Pas dan zullen windmolens ook winstmolens worden.’’
Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in Trouw, 16 
februari 2015

,,Dat er molens komen, staat vast. Maar ik ga echt proberen dat het aanzienlijk
minder worden en dat bij plaatsing rekening wordt gehouden met de inwoners.’’
De Drentse Commissaris der Koning Tichelaar over windmolens in de Drentse 
Monden, in Dagblad van het Noorden, 21 februari 2015

,,Ik vertelde Facebook dat ik bezorgd was over m’n pivacy; ze zeiden dat ze al 
wisten hoe ik erover dacht.’’
Tweet van John Fugelsang, 17 februari 2015

,,In Onderworpen, de nieuwe roman van Michel Houellebecq, kiest Frankrijk in 
2022 een islamitische president. In Nederland kunnen we deze fictie te vlug af zijn
wanneer Aboutaleb de Partij van de Arbeid gaat leiden en na een gunstige 
verkiezingsuitslag premier wordt. Als premier zou hij een aantal primeurs tegelijk
beleven: geboren in een ander land, dubbel paspoort én belijdend moslim. Mijn 
vertrouwen heeft hij, omdat zijn mens-zijn ver uitsteekt boven hinderlijke 
restcategorieën als ‘moslim’ en ‘socialist’.’’
Schrijver Tommy Wieringa in Dagblad van het Noorden, 21 februari 2015

,,Hij dankte zijn benoeming tot burgemeester evenzeer aan zijn competentie en 
slagvaardigheid als aan zijn multiculturele achtergrond. Alleen al zijn 
aanwezigheid in Rotterdam vormt een triomf van het pragmatisme over 
ideologische scherpslijperij en etnische bekrompenheid. Hij bestuurt noch als 
Marokkaan, noch als man van Nederlandse geboorte, maar als praktische manager 
die zijn stad wil laten functioneren.’’
Benjamin Barber in zijn boek Als burgemeesters zouden regeren over Ahmed 
Aboutaleb

11. Stelling van de maand
We proberen vanaf nu in elke Nieuwsbrief een tot reacties uitnodigende stelling 
aan jullie voor te leggen. Voor alle duidelijkheid: die stelling kan best in strijd zijn 
met bijvoorbeeld ons verkiezingsprogramma. Het is dus niet automatisch een PvdA-
standpunt. De stelling voor maart is:

Stadskanaal moet veel meer doen aan het verduurzamen van de gemeente en de 
PvdA-fractie moet hiervoor het initiatief nemen.

Reacties graag uiterlijk vrijdag 27 maart sturen naar nieuwsbrief@pvda-
stadskanaal.nl .

Bijdragen en reacties op de stelling kunnen tot en met vrijdag 27 maart worden 
gezonden naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl.
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