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Het Statengriffie Drenthe 
LAGERHUIS-debat

Dr. Sierdjan Koster & Dr. Arjen Edzes

Rijksuniversiteit Groningen, Economische Geografie, Groningen

Woensdag 27 juni. Provinciehuis Drenthe
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Spelregels

1. Introductie stelling 
2. Korte peiling (staan = eens, blijven zitten = oneens)

3. Discussie 

1. Uitwisseling argumenten is belangrijker dan gelijk 
hebben 

2. Laat elkaar uitpraten 

3. Standpunt nu is geen stemgedrag later 
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Voorbeeld: VOETBAL 

Voetbalcompetities kennen een redelijk voorspelbaar 
verloop. Aan het einde van het seizoen wint de club met 
de grootste begroting. Nieuwkomers hebben dus weinig 
kans. 



FC EMMEN zal volgend 
jaar degraderen
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Tweede voorbeeld: ETEN

De Drentse turf is een kruidkoek van wereldklasse. 
Het laat de bijzondere culinaire kwaliteiten zien van 
Drentse inwoners.



De volgende winnaar van 
Heel Holland Bakt komt 

uit Drenthe
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Drenthe kent schitterende dorpen en natuur. Drenthe 
onderscheidt zich in PR-campagnes dan ook als oer-
provincie. Daarin onderscheidt de provincie zich van 
de rest van Nederland.  We voeren de verkeerde 
discussie, want….

STEDEN EN DORPEN



Niet de steden, maar de 
dorpen vormen de 

ruggengraat van Drenthe
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DE DRENTSE ECONOMIE

Drentse bewoners pendelen voor het werk veelvuldig 
naar buiten de provincie. Daar wordt het geld verdiend 
dat vervolgens wordt besteed in de provincie. Dat is 
een realistisch beeld, want …  



De economische centra 
van Drenthe liggen buiten 

de provincie
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WONEN EN WERKEN

Economische waarde wordt steeds meer gegenereerd 
vanuit personen. Mensen zijn belangrijk voor 
innovatie en ondernemerschap. Het is daarom 
belangrijk dat de provincie probeert mensen aan te 
trekken in plaats van bedrijven. Daarom….



Steden kunnen beter 
investeren in woonklimaat 
dan in bedrijventerreinen
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De Drentse steden zijn weinig divers in termen van 
buitenlandse kenniswerkers en studenten, mensen met een 
buitenlandse achtergrond, leeftijd en opleiding. Diversiteit 
leidt tot innovatie en een gevarieerd voorzieningenaanbod. 
Daarom…

DIVERSITEIT



Drentse steden moeten 
meer investeren in een 

diverse bevolking
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HEMA-STEDEN

De economische oriëntatie van de HEMA-steden ligt in de 
relaties die ze hebben met Groningen, Zwolle en Duitsland. 
Hierdoor is een beleidslijn die uitgaat van overeenkomsten 
tussen steden niet verstandig. Per slot van rekening hebben 
ze meer verschillen dan overeenkomsten. Dus…



De Drentse steden zijn zo 
verschillend dat de HEMA-

lijn moet worden losgelaten
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De provincie kan een belangrijke rol spelen in de 
afstemming binnen Drenthe als het gaat om publieke 
voorzieningen zoals zorg, onderwijs en recreatieve 
voorzieningen. Het spreekt dus voor zich dat…

REGIE



De provincie moet meer
regie voeren op het aanbod

van voorzieningen
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Wij danken u voor uw inzet 


