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1. De zomer komt eraan
Nog even en bijna iedereen geniet weer van de zomervakantie, althans voor onze 
lokale politici, want het zomerreces is begonnen.
Het eerste halfjaar zit erop en voor de PvdA was dit een zeer bewogen halfjaar, 
met als dieptepunt uiteraard de zeer teleurstellende uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen. Een halvering van het aantal zetels en geen deelname meer 
aan de coalitie. Andere partijen moeten het nu gaan doen voor de Groningers en 
daar ben ik zeer benieuwd naar. In aanloop naar deze verkiezingen was de (in mijn 
ogen onterechte) kritiek op de PvdA niet mals. Ik houd deze andere partijen 
natuurlijk aan de beloften die ze toen maakten. 
Niettemin heeft de PvdA het initiatief genomen om tot het Akkoord van Westerlee 
te komen. Een akkoord die aan met name Oost-Groningen veel meer kansen biedt 
op het gebied van de arbeidsmarkt, sociale voorzieningen en economische zaken. 
Hier ben ik trots op!
Maar ook landelijk heeft de PvdA het biet makkelijk. Ik geef toe dat het soms heel 
moeilijk uit te leggen valt dat er de laatste twee jaren enorm is bezuinigd. Maar 

1 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven 
een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de PvdA geen belasting.
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het is de PvdA geweest, uiteraard in samenwerking met de VVD (en dat wringt 
natuurlijk weleens), die haar verantwoordelijkheid tijdens de crisis durfde te 
nemen. De meeste hervormingen, op het nieuwe belastingplan na, zijn inmiddels 
doorgevoerd en het economisch herstel gaat z'n vruchten afwerpen. Maar nog niet 
voor iedereen en daar blijft de PvdA hard voor strijden. Rechtvaardig en sociaal, 
waarbij de meest kwetsbaren worden ontzien. Ik erken dat het nog niet van een 
leien dakje gaat (zie de hervormingen in de zorg), maar ervoor blijven vechten, 
zullen we altijd blijven doen.
Ook voor onze gemeenteraadsleden was dit een zeer bewogen eerste halfjaar. Ik 
doel dan op de verdere decentralisatie van het Rijk naar de gemeente. De WMO, de
ouderenzorg, de jeugdzorg, enz. Vele zaken zijn op het bordje van de gemeente 
terechtgekomen, maar daarnaast ook een korting op het verstrekte budget voor 
deze zaken. Ook onze fractieleden in de gemeenteraad zullen blijven strijden in de
geest van ons verkiezingsprogramma, namelijk rechtvaardig en sociaal en het 
eerlijke verhaal durven vertellen. 
Wij zullen ons als lokale PvdA blijven inzetten voor en luisteren naar de Knoalster 
bevolking. Zo zijn er zeker nog slagen te maken in het welzijn in de wijken en 
dorpen in onze gemeente. Wij, als afdeling, zullen zeker zichtbaar actief zijn en 
blijven voor al haar inwoners strijden, als het gaat om de leefbaarheid en op het 
sociaal gebied. Zo is ons Ombudsteam geweldig bezig om mensen te helpen die in 
een benarde situatie zijn terechtgekomen. En zo is en gaat het Campagneteam 
middels permanente campagne nog harder en actiever bezig om allerlei 
bijeenkomsten en acties te organiseren, waarbij wij iedereen ons beleid zo goed 
mogelijk duidelijk maken en waar we uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn 
gemaakt. In het komende halfjaar zullen wij als afdeling weer een aantal 
prominente PvdA-ers, zowel bewindslieden als kamerleden, naar Stadskanaal halen 
om te luisteren naar de bevolking!

Rest mij om een ieder een fijne vakantie toe te wensen en 
we zullen u blijven informeren en actief betrekken bij onze 
standpunten.
Erik van der Vlag
Voorzitter PvdA Stadskanaal

2.Algemene Beschouwingen 2015
Maandag 8 juni vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de raadsvergadering. 
Daarbij geven de verschillende partijen aan waar ze het komende jaar de 
prioriteiten willen leggen en wat hun wensen zijn op de langere termijn. 
Onderstaand een beknopte weergave van onze bijdrage en behaalde toezeggingen 
en moties.
“Vorig jaar zeiden we dat het wat beter leek te gaan met de economie, maar dat 
de werkloosheid onverminderd hoog blijft. Inmiddels spreekt premier Rutte ervan 
dat de economie ‘draait als een tierelier’. Die woorden lijken ons wat te 
optimistisch, maar gelukkig zien we een jaar later dat de economie versneld 
aantrekt. Ook de werkloosheid loopt terug. Het rijk heeft dan ook aangekondigd 
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dat verdere bezuinigingen niet nodig zullen zijn. We hopen dat er dan ook geen 
verdere bezuinigingen de kant van de gemeente op komen. We bevinden ons 
midden in het overgangsjaar van het sociale domein, de zogenaamde transitie. 
Volgend jaar zal de transformatie ingaan. We hebben enorme uitdagingen op deze 
gebieden. Afgelopen jaar hebben we de gevolgen al gezien van de rijkskorting op 
de huishoudelijke hulp. En de afgelopen tijd is er veel aandacht voor het akkoord 
van Westerlee. De transformatie is een aanpassing die zijn weerga niet kent. En 
hoewel de gemeente zich degelijk heeft voorbereid, kan het voorkomen dat er 
dingen zullen moeten worden bijgestuurd. Hierbij moeten we een vinger aan de 
pols en het hoofd koel houden. We moeten geen incidentenpolitiek gaan bedrijven.
Knelpunten moeten worden herkend, aangepakt en opgelost. Uitgangspunt is 
hierbij dat niemand tussen wal en schip mag vallen en dat het geld dat we vanuit 
het rijk voor deze taken krijgen voldoende moet zijn.”
We hebben een aantal concrete zaken benoemd: “Wij zijn tegen het grote 
windmolenpark vlak over de grens met Drenthe. Wij vinden elektriciteit opgewekt 
door zonnepanelen een veel beter idee dan die hoge windmolens. Wij willen 
minder palen, meer panelen. Wij ondersteunen het plan van de Knoalster 
ondernemers hiervoor. We zullen ook goed moeten anticiperen op de 
bevolkingskrimp in onze regio. De woonvisie is daarvoor belangrijk. De raad zal 
later dit jaar worden gevraagd of de starterslening moet worden voortgezet. Wij  
nemen hier alvast een voorschot op door deze vraag met ja te beantwoorden.”
Ook hebben we het achterstallig onderhoud aan de Rode Loper en de verkeers-
situatie aan de Marktstraat in Musselkanaal aan de kaak gesteld en hebben we 
samen met de ChristenUnie een motie ingediend om een kindpakket op te nemen in
het armoedebeleid. 
Het college gaf aan dat het onderhoud van de Rode Loper opgenomen wordt in het 
onderhoudsplan. Ook hebben we de toezegging dat er naar een oplossing wordt 
gezocht voor het verkeersprobleem aan de Marktstraat. De motie over het 
kindpakket hoefde niet in stemming te worden gebracht, omdat zich al een 
meerderheid hiervoor aftekende in de raad. Ook hier is een toezegging gedaan. 

Voor een uitgebreider verslag verwijs ik u graag naar onze 
website. De bijdragen van de andere fracties en de 
geluidsopname kunt u vinden op www.stadskanaal.nl.
Egbert Hofstra

3. Overschotten op WMO blijven voor WMO beschikbaar
In de raadsvergadering van 22 juni werd de jaarrekening over  2014 besproken. 
Daaruit bleek dat er een incidenteel overschot is geweest op het WMO-dossier. De 
onzekerheid op dit dossier blijft groot, vooral voor wat betreft het rijksbudget. 
Daarom heeft de raad -alleen de VVD was tegen- een amendement op de 
jaarrekening ingediend, zodat dit overschot niet zoals gebruikelijk aan de 
algemene reserve zou worden toegevoegd, maar aan een nieuw te vormen 
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bestemmingsreserve. Wethouder Hamster vond de afwijking van wat gebruikelijk is 
niet verantwoord en ontraadde dus het amendement. Onze fractie vond als mede-
indiener van het amendement de WMO dusdanig belangrijk dat de bezwaren van de
wethouder voor ons geen reden waren onze steun aan het amendement in te 
trekken. Het amendement werd dan ook met alleen een tegenstem van de VVD 
aangenomen.
Egbert Hofstra

4. Veel ouderen in verpleeghuis hebben financiële problemen
Veel ouderen in verpleeghuizen kampen met financiële problemen. Soms zijn die 
problemen jarenlang geleden al ontstaan, maar soms is er ook uitbuiting door 
kinderen of anderen. Voor deze ouderen zitten er dan ook geen extraatjes meer in,
zoals bijvoorbeeld een paar dagen uit met De Zonnebloem. Dit bleek toen we 
onlangs op werkbezoek waren in de Heggerank in Musselkanaal.
Enige tijd geleden heeft de raad van Stadskanaal een bezoek gebracht aan de A-
Horst in Musselkanaal. Wij werden daar bijgepraat over de wijzigingen in de zorg. 
Het vervallen van de verzorgingshuizen en de daarbij behorende aanpassingen voor 
burgers die daar voorheen gebruik van maakten, was die avond het belangrijkste 
agendapunt. Op deze avond maakten Theo Klinkhamer en ik kennis met onder 
anderen Gerda Hempen (leidinggevende van de Heggerank) en Ria Scheper 
(leidinggevende van de A-Horst). Zij nodigden ons uit om ook aan de Heggerank een
werkbezoek te brengen. Op 17 juni hebben wij het woord bij de daad gevoegd en 
zijn Patricia Timmerman, Theo Klikhamer en ik te gast geweest in dit verpleeghuis. 
Binnen het verpleeghuis hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan na de 
bezuinigingsronden. Wel moet er op een andere manier gewerkt worden om de 
juiste zorg binnen de gestelde tijd te kunnen leveren. Dat vraagt aanpassing, met 
name bij het personeel. NOVO-medewerkers hebben nu een deel van de facilitaire 
werkzaamheden overgenomen. Bewoners en NOVO-medewerkers zijn hier blij mee.
De andere kant van de medaille is wel dat medewerkers van Meander hierdoor 
ander werk moesten gaan zoeken. Zelfs gedwongen ontslagen konden ook bij deze 
reorganisatie niet uitblijven. De klanttevredenheid is echter hoog gebleven: een 
ruime 8. Leefplezier, rust en veiligheid zijn de belangrijkste items. 
Scheper benadrukt dat ook burgers graag langer thuis willen blijven wonen en dat 
dit goed past in de participatiemaatschappij. Maar dat nu ook ‘meerzorg’ is komen 
te vervallen, maakt juist het langer thuis blijven wonen voor deze groep niet 
eenvoudiger. Vaak ploeteren mensen te lang door en dan is het te laat en dan 
wordt het toch een verpleeghuisopname. Juist dat, wat we niet willen.
Mensen worden steeds ouder en er komen steeds meer dementerenden. Voor de 
mantelzorger kan het soms te zwaar worden en ook dat kan een oorzaak zijn dat 
een oudere wordt opgenomen.
Scheper en Hempen halen nog een ander probleem aan, wat ons grote zorgen 
baart. Bij veel ouderen zijn grote financiële problemen. Zelfs hier kunnen we van 
armoede spreken. Soms dateert deze problematiek al uit het verleden, maar soms 
is er ook sprake van uitbuiting door kinderen of anderen. Resultaat is dat er niet 
veel extra gedaan kan worden voor deze groep. Wel kleine recreatieve zaken, maar
als we denken aan een paar dagen op pad met bijvoorbeeld De Zonnebloem, dan 
zit dat er niet in voor deze groep. De Heggerank bemoeit zich trouwens niet 
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inhoudelijk met de financiën van haar cliënten. 
Voor 1 mei jl. zijn alle cliënten opnieuw geïndiceerd, wat jammer is. De 
wijkverpleegkundigen kennen hun cliënten en van die kennis is geen gebruik 
gemaakt. Men heeft het idee dat er achter elkaar aan gewerkt is bij het stellen van
de indicaties. Over het algemeen zijn de geluiden over de keukentafelgesprekken 
positief. Niet altijd over het resultaat na beschikking, maar wel over de procedure.
Er ontstaan tussen de verschillende gemeenten wel grote verschillen en dat is niet 
altijd uit te leggen. 
De bedoeling is ouderen langer thuis te laten wonen. Maar dan moeten er 
preventief wel zaken geregeld worden. Voor de mantelzorger kan het een 
verlichting zijn wanneer de partner gebruik kan maken van de dagopvang. Het is 
dan ook spijtig dat juist nu 25 procent is gekort op deze dagopvang door de 
gemeente.

Ten slotte maakt Patricia de beide dames van Meander erop 
attent dat voor de minima ook nog andere mogelijkheden 
zijn dan de reguliere voorzieningen. Zij wijst onder andere 
op het Ombudsteam (stadskanaal.pvda.nl/ombudsteam) en 
het Melis Bloemsmafonds (melisbloemsmafonds.nl).
Monique Kroom

5. PvdA en ChristenUnie: kindpakket onderdeel Armoedebeleid Stadskanaal
De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar kinderen die opgroeien in 
armoede. Uit zijn onderzoek is gebleken dat 1 op de 9 kinderen in ons land 
opgroeit in armoede. Doordat er steeds meer mensen zonder werk komen te zitten,
zullen meer gezinnen  moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en zal er
vaker een beroep worden gedaan op de bestaande voorzieningen. De 
Kinderombudsman beveelt het samenstellen van een kindpakket aan. 
Deze kinderen ervaren dat ze niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en 
raken hierdoor steeds meer geïsoleerd. Enkele voorbeelden: kinderen worden 
geconfronteerd met geldgebrek, krijgen geen dagelijkse warme maaltijd, geen 
nieuwe kleding en worden geconfronteerd met afsluiting van water en elektriciteit.
Als we deze groep kinderen niet ondersteunen, zullen ze getekend zijn voor het 
leven en wordt hen de mogelijkheid ontnomen om zelf uit de armoede te komen en
te blijven wanneer ze volwassen zijn. Het zal het kind zijn ontwikkeling en het 
gevoel van veiligheid diep schaden.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van
armoede. In september wordt het gemeentelijke 
armoedebeleid herijkt. Tijdens de Algemene 
Beschouwingen van 8 juni hebben de PvdA en ChristenUnie 
van de wethouder de toezegging gekregen dat het 
kindpakket onderdeel zal worden van het nieuwe 
armoedebeleid. 
Theo Klinkhamer
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6. Waar moet de gemeente Stadskanaal belasting op gaan heffen?
Het kabinet is bezig met de hervorming van het belastingstelsel. Dat wil zeggen: er
zijn wat ideeën op papier gezet en momenteel is het zaak in de Senaat een 
meerderheid te vinden voor die ideeën.
Een idee is om fors te bezuinigen op de jaarlijkse uitkeringen aan de gemeenten. 
Om de inkomsten toch op peil te houden, zouden de gemeenten meer belastingen 
mogen invoeren.
Maar belasting waarop? Dat is de vraag die de redactie van de Nieuwsbrief aan u 
voorlegt. Waar zou de gemeente Stadskanaal zoal belasting voor moeten gaan 
vragen? En waarop mag volgens u beslist geen belasting komen?
Enkele suggesties om de discussie op gang te brengen. Stadskanaal zou belasting 
moeten gaan invoering op terrasverwarming. En op reclame. Dus belasting heffen 
voor al die borden aan de lantaarnpalen, belasting heffen voor reclame op 
bushokjes, voor reclameborden op landbouwgronden, noem maar op. Herinvoering 
van de hondenbelasting is misschien een optie, aangevuld met een 
poezenbelasting. Of vindt u dit belachelijk? Welke ideeën hebt u dan? Reageer via 
nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl.
Jan Chris de Boer

7. Er is wat te vieren in onze gemeente
Dit jaar vieren wij dat 250 jaar geleden begonnen is met het graven van het Stadskanaal en
dat 400 jaar geleden de Semslinie werd uitgezet. De Semslinie is misschien wat minder 
bekend, maar kijkt u op de landkaart dan is de scherpe lijn tussen Drenthe en Groningen 
De Semslinie. De geschiedenis van het kanaal is meer bekend en spreekt ook meer tot de 
verbeelding. Het is goed dat we dit jaar stil staan bij deze historische beslissingen. Om er 
ook nog een feestelijk tintje aan te geven, vinden rondom De Semslinie en het Stadskanaal
verschillende festiviteiten plaats. De eerste helft van het jaar is bijna voorbij, maar het 
nodige staat nog op stapel. Graag verwijs ik u naar de website: 250400.nl. Daar vindt u het
hele programma voor de rest van het jaar. 
Op diezelfde site is ook de ‘Knoal Vaarroute’ te vinden, die u kunt downloaden. Deze route
voert u door een ons bijzonder gebied. Hierin wordt het beeld geschetst van de boeiende 
geschiedenis van het kanaal en de aangrenzende plaatsen.
Het programma loopt door tot ver in de herfst, maar om toch één onderdeel uit te lichten,
wil ik u graag wijzen op het feit dat in de laatste week van juli MusSAILkanaal plaatsvindt.
Die week komen er meer dan 120 historische bedrijfsvaartuigen naar Musselkanaal. De 
schippers van deze boten houden hier dan hun jaarlijkse reünie. Geweldig dat zoveel 
schepen terugkeren naar de plek waar zij oorspronkelijk gebouwd zijn. Ik nodig u graag uit 
om op 1 augustus a.s. het hoogtepunt van MusSAILkanaal bij te wonen. Die dag staat 
Musselkanaal in de schijnwerpers en is er veel te beleven voor jong en oud.
Monique Kroom

8. Btw: hoe je iets simpels toch ingewikkeld kunt maken
De Nederlandse btw-heffing lijkt zo op het oog simpel. Je hebt het nultarief 
(bijvoorbeeld voor journalistieke bijdragen van freelancers), het 6-procenttarief 
voor bijvoorbeeld brood en vlees en het 21-procenttarief voor over het algemeen 
luxe producten. Maar is het wel zo simpel?
De Volkskrant ging om onderzoek uit en kwam tot onder meer de volgende 
bepalingen:
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-‘Los verkochte glijmiddelen vallen onder het 21-procenttarief. Levert u 
glijmiddelen samen met 1 of meer condooms in 1 verpakking, dan geldt het 6-
procenttarief.’
-‘Onder het 6-procenttarief valt voer voor (sier)vogels, zoals parkieten en kanaries,
die niet als pluimvee worden gehouden als dit voer voor minimaal 95 procent uit 
granen en voor maximaal 5 procent uit oliehoudende zaden bestaat. Onder het 21-
procenttarief valt al het andere vogelvoer.’
-‘Reparatie van een elektrische fiets valt onder het 6-procenttarief. Reparatie van 
een snorfiets valt onder het 21-procenttarief.’
-‘Onder het 6-procenttarief vallen aanbrengen van haarextensies en aanmeten en 
reviseren van pruiken en toupets. Het gebruikte materiaal, dus de haarextensies, 
pruiken en toupets zelf, valt onder het 21-procenttarief.’
-‘Onder het 6-procenttarief valt oliehoudend zaad, zoals ongebrande pinda’s en 
hennepzaad. Onder het 21-procenttarief vallen pindaschaafsel en pindagruis.’
Wie heeft dit allemaal bedacht?! En wie controleert dit allemaal?!
Jan Chris de Boer  

9. Halbe vs Jet
Jet Bussemaker besteedt 18 miljoen extra aan cultuur – ze gaat bijvoorbeeld met 
Metropole Orkest meer geld geven. Haar voorganger, Halbe Zijlstra, had juist zwaar
bezuinigd op cultuur. Ze krijgt een vraag: ‘Bouwt u nu weer op wat Halbe gesloopt 
heeft?’
Het is een lastig frame – een Halbe versus Jet-frame. Als ze ‘ja’ zegt, valt ze de 
fractievoorzitter van de bevriende VVD af. Dat is niet handig, daar gaat een beetje 
interviewer natuurlijk op door. Een ‘nee’ is ook onhandig. Dan stelt haar 18 miljoen
blijkbaar niet veel voor, na Zijlstra’s sloopwerk. Daar gaat een interviewer ook 
graag op door.
De minister reframet vakkundig. Er is ‘veel veranderd’ in de cultuursector, zegt ze.
Die heeft ‘veerkracht’ getoond, de sector heeft ‘zelf ook nagedacht’, er is ‘meer 
samenwerking’, de kunstsector doet nu echt z’n best om het publiek te binden.
De kunstsector blij – met een minister die de sector de hemel in prijst. Halbe blij – 
zijn bezuinigingen zijn blijkbaar de wake up call voor de sector geweest. En 
Bussemaker blij – die is door haar lofzang de minister met dat warme hart voor 
cultuur. Heel anders dan die kille Zijlstra.
Hans de Bruijn in zijn rubriek Framing in Trouw, 20 juni
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10. Gelezen
,,Ze willen de btw verhogen. Hoe dom kun je zijn? Dat heb ik letterlijk tegen 
PvdA-bewindslieden gezegd: straks zeurt heel Nederland alleen maar over die 
lastenverzwaring! Jullie staan op negen zetels, de VVD op krap twintig. Hoeveel 
kiezers wil je nog verliezen? Word nou eens politiek koopman. Doe wat de mensen 
willen.’’
VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in de Volkskrant, 24 juni 2015

,,Van alle Somaliërs die hier tien jaar of langer zijn, heeft maar zo’n twintig 
procent werk en zit de helft in de bijstand. Die immigranten hoeven we dus niet. 
Dat klinkt keihard, maar zo bedoel ik het eigenlijk ook, want dit werkt 
ontwrichtend op een samenleving. Weet je wat ik vind? Al die labbekakken die hier
in een uitkering zitten, dié moeten aan het werk.’’
Idem

,,Mensen die goed van lijf en leden zijn, moeten aan de slag. We hebben bijna 700
duizend WW’ers en een half miljoen bijstanders! Om te beginnen moeten we eens 
heel driftig kijken naar de hoogte van de uitkeringen. De bijstand moet naar 
beneden. Ik weet nu al: als ik dit zeg, krijgen we enorm gedoe. Ben ik weer een 
rechtse bal.’’
Idem

,,We hebben ‘t net gehad over mijn zwakke punt, dat ik te vierkant en te hoekig 
ben. Ik ben een CDA’er die wel eens heel hard godverdomme roept.’’ Wijst weer 
naar het Binnenhof. ,,Ik dáár? Zie je het voor je? Dat wordt een drama. Dit is mijn
grootste hobby: beetje rotzooien, nou ja, ik bedoel pionieren op het grensvlak van
bedrijfsleven en politiek. Hier kan ik duwen, goeie dingen doen. Hier ben ik op 
mijn plek.’’
Idem

,,In het interview met Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, wordt gemeld dat het 
nog niet gelukt is honderdduizend banen te creëren voor mensen met een 
arbeidsbeperking, zoals was afgesproken in het Sociaal Akkoord. Ik durf te stellen 
dat het in ieder geval in één geval goed is gelukt iemand met een héél stevige 
‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aan het werk te krijgen: Hans de Boer mag blij zijn 
met zijn baan.’’
Ingezonden brief van M. van Beukering, labbekak uit Groningen, in de 
Volkskrant, 26 juni 2015

,,Wat een vergissing van Hans de Boer. Hij zoekt de labbekakken in de verkeerde 
groep. Niet bij mensen die zich suf solliciteren om een baantje, maar bij zijn 
eigen makkers die niet de moeite nemen om sollicitanten behoorlijk te 
antwoorden. Als je in een korte periode dertig sollicitaties verstuurt en na lange 
tijd pas een antwoord krijgt – áls je dat al krijgt – minacht je werkzoekenden. 
Leer eerst uw eigen makkers wat fatsoen is.’’
Ingezonden brief van Joop Krapels uit Ruinerwold in de Volkskrant, 26 juni 
2015
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,,De energie is hier belangrijk en blijft belangrijk. Het energieneutraal maken is 
een groeimarkt voor heel Noord-Nederland. Of we dat met water of agro doen of 
via zonne-energie maakt niet uit. Ik heb zelf ook al vijf jaar zonnepanelen op m’n 
dak. Het huis wordt er niet mooier van, maar ik ben wel minder afhankelijk. Ik 
koop straks ook zo’n batterij van Tesla om energie op te slaan. En als mijn 
buurman dat ook doet en mensen in Spanje ook, dan kunnen we een eigen netwerk
beginnen en via internet aan elkaar leveren. Maar daar is leiderschap voor nodig, 
want je moet iedereen motiveren mee te doen.’’
VNO-NCW Noord-voorzitter Alfred Welink in Dagblad van het Noorden, 27 juni 
2015

,,Je hebt daarvoor ook jongeren nodig die kennis hebben van ict en van techniek. 
Je praat dan over de toekomst. En wat doet de politiek geregeld? Die praat over 
het verleden. Men wil bijvoorbeeld de plannen voor de windmolens doorzetten. 
Waarom? Omdat ze naar eigen zeggen daarover in het verleden afspraken hebben 
gemaakt. Ik noem dat de ‘Operatie Speer’. We zeggen tegen elkaar: goh, wat 
hebben na al die jaren een mooie speer gemaakt, de vijand zal ons vrezen. Maar 
als er dan wordt gezegd dat de vijand al lang met mitrailleurs schiet, klinkt het 
meteen: we hebben afspraken over de speer en afspraak is afspraak.
Als je de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie ziet, dan ga je Operatie 
Speer toch verlaten? Ja, we krijgen steeds te horen dat we met z’n allen 
afspraken hebben over windmolens. Klopt. Maar als het veel slimmer kan, dan doe
je dat toch?’’
Idem

,,Veel mensen denken, de temperatuur omhoog, wat boeit dat? Dan kan ik vaker 
naar het strand. Ze realiseren zich niet wat dat betekent, klimaatverandering. 
Mensen moeten van hun eiland omdat het zeewater hen letterlijk tot aan de 
lippen komt te staan. Klimaatverandering leidt tot droogtes, bosbranden en 
overstromingen. Niet ergens in een ver land, maar gewoon bij ons om de hoek.’’
Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, in Dagblad van het 
Noorden, 24 juni 2015

,,Als je wat geld over hebt, kun je het beter op je dak zetten dan op de bank. Met
zonnepanelen behaal je tenminste rendement.’’
Idem

,,Ik ben geen klassieke activist. Niet iemand met geitenwollen sokken die zich aan 
een spoor vastketent. Ik ben ondernemer. Wil laten zien dat bedrijven een goede 
boterham kunnen verdienen als ze olie en gas vaarwel zeggen. Want dat kán. Alle 
wetenschappers beamen dat in 2030 heel Nederland kan draaien op energie uit 
zon, wind en water. Aan geld, mankracht of de techniek ligt het niet. De wil 
ontbreekt gewoon.’’
Idem
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,,Ik wil niet meteen beweren dat Den Haag wordt bevolkt door labbekakken die er 
verantwoordelijk voor zijn dat Nederland de Vieze Man van Europa is geworden, 
maar soms lijkt het er wel verdomd veel op. Veel politici laten hun oren nog altijd
meer hangen naar de lobbyisten van de oude energiebronnen dan naar de 
voorstanders van duurzamer vormen. Dat is nu door de rechter als onrechtmatig 
veroordeeld. Hij heeft de staat gediskwalificeerd en de burger aan een 
overwinning op zijn onwillige overheid geholpen.
Dat is revolutionair. Niet voor niets ging de uitspraak de wereld over: het 
betekent een herdefiniëring van de verhouding tussen de geëmancipeerde burger 
en de overheid. We hoeven niet langer braaf te wachten tot de volgende 
verkiezingen of tot de staat iets onderneemt. We doen het zelf of dwingen de 
overheid via de rechter tot actie: l’état, c’est nous.
Daar zou de staat minder arrogant op moeten reageren dan Henk Kamp gisteren 
deed. Volgens Kamp wordt het al moeilijk genoeg om de doelstellingen uit het 
Energieakkoord van 2013 te halen. Hij is te beschaafd om te zeggen dat de 
uitspraak hem aan zijn reet zal roesten, maar dat was wel wat hij bedoelde. 
Schijt aan de rechter, schijt aan de burger. Het proces vertragen met hoger 
beroep, kijken hoe de overheid zich onder haar verplichtingen uit kan draaien met
behulp van een legertje dikbetaalde advocaten.
Minnesma zei donderdag in Nieuwsuur dat haar organisatie graag wil meepraten 
over de vraag hoe die 25 procent in 2020 wél kan worden bereikt. Een wijze 
overheid gaat met haar burgers in gesprek, in plaats van ze te schofferen.
Bert Wagendorp in zijn column in de Volkskrant, 27 juni 2015

,,We zijn te veel gaan denken aan werknemers als kostenpost. Ik wilde hier de 
schoonmakers op het ministerie weer in dienst nemen. Zelf in ons eigen huis 
vonden sommige topambtenaren dat een verschrikkelijk idee. We zijn 
doorgeslagen in het uitbesteden van werk terwijl ik wil weten wat het met 
mensen doet als ze onzeker werk hebben en een contract waar ze ’s nachts van 
wakker liggen. Met Post NL heb ik ook gesproken. Die heeft toegezegd dat 
zelfstandigen die de post rondbrengen een arbeidscontract krijgen.’’
Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken in Trouw, 27 juni 2015 

,,Deze week maakte de vluchtelingenorganisatie UNHCR bekend dat er bijna zestig
miljoen vluchtelingen en ontheemden in de wereld zijn. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren dat er acht miljoen. Nu zijn er zestig miljoen mensen op de 
vlucht voor de hevig woekerende pestilenties van deze tijd, voor oorlogen, honger,
natuurrampen en onderdrukking.
Uit Syrië is bijna de helft van de bevolking vertrokken. Onze betrokkenheid bij 
zulke regimes is direct en actief, blijkt afgelopen woensdag uit een onderzoek, 
omdat acht van de tien grote levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland hun 
kapitaal beleggen in bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan 
misdadige en corrupte regimes.
Bijna 7 miljard euro hebben we daarin geïnvesteerd. Zo zijn we via onze 
verzekeringen betrokken bij de vluchtelingenstromen van vandaag. Het is goed te 
weten dat een comfortabele levensverzekering voor de een de clusterbom is voor 
de ander. ‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart’, zei Prediker al.’’
Schrijver Tommy Wieringa in Dagblad van het Noorden, 20 juni 2015

10



,,We moeten doen wat we hebben beloofd. Misschien klink ik als een dominee, 
maar als Groningen ondanks alle overlast een stukje beter uit de strijd komt, dán 
herwin je vertrouwen. Misschien niet in de NAM, maar wel in de toekomst.’’
NAM-directeur Gerald Schotman in de Volkskrant, 26 juni 2015

,,Monica Lewinsky’s Ex-Boyfriend’s Wife for President’’
Tekst op een Amerikaanse sticker

,,Het moderne kookboek: voeg E631 bij E621, mix het vervolgens met E120 en dan 
tien minuten in de magnetron.’’
Loesje in Trouw, 20 juni 2015

De deadline voor de Nieuwsbrief van september is vrijdag 4 september a.s. 
Bijdragen en reacties op deze Nieuwsbrief kunnen worden gemaild naar 
nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl.
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