
In het Vizier
Politiek bedrijven betekent vaak: wikken en
wegen. Dat geldt voor landelijke politici,
maar ook op provinciaal niveau is het niet
altijd gemakkelijk de juiste besluiten te
nemen. Wat te doen als het ideale niet haal-
baar blijkt? Als belangen met elkaar bot-
sen?
In dit nummer van Vizier komt het spanningsveld
waarin politici vaak opereren nog eens extra hel-
der naar voren. De nieuwe stroomkabel tussen
Beverwijk en Wateringen is geen overbodige
luxe. Maar hoogspanningsmasten dragen, zacht
gezegd, niet bij aan de verfraaiing van het land-
schap. En wie zegt dat de kabels met een span-
ning van 380 KiloVolt geen schadelijk effect
hebben op mensen die in de buurt wonen?
Met de plannen om van de polder Zuiderdiep op
Goeree-Overflakkee een natuurgebied te maken
is het al even lastig gesteld. Nieuwe natuur is in
het dichtbevolkte Zuid-Holland broodnodig, maar
moet je er goede landbouwgrond voor opofferen?
En wat doe je als de betrokken grondeigenaren
niet van plan zijn mee te werken? En wat te den-
ken van de aanleg van het bedrijventerrein Veer-
stalblok in de Krimpenerwaard? Jammer van het
groen, toch? Maar als het zware vrachtverkeer
straks niet langer over smalle dijkweggetjes
hoeft te rijden is dat wel zo veilig. Toch?
Politiek bedrijven is nog niet zo eenvoudig.
Daarom het goed dat de Statenleden van Chris-
tenUnie/SGP daar heel open over zijn. Zodat u er
een klein beetje begrip voor kunt opbrengen als
een besluit nét anders uitvalt dan u had gewild.
Veel leesgenoegen.

Rudy Ligtenberg, eindreacteur Vizier

De zekerheid dat we energie geleverd krij-
gen is voor veel bedrijven én voor ons alle-
daagse leven erg belangrijk. Maar daarmee
niet vanzelfsprekend. Dat is reden voor de
rijksoverheid om die zekerheid te vergroten
door het aanleggen van een 380 kiloVolt-
energieverbinding tussen Beverwijk en Wa-
teringen.

In Provinciale Staten hebben we eind maart op
mijn initiatief gesproken over hoe die aanleg zou
moeten worden gerealiseerd. Want de rijksover-
heid wil dit op een koopje doen: met nieuwe
hoogspanningsmasten die torenhoog boven het
mooie landschappelijke gebied oprijzen, dan wel
in de nabijheid van woningen komen te staan en
bewoners een ongerust gevoel geven. Reden
voor een duidelijk statement als Provinciale Sta-
ten dat dit anders moet. Ondergronds wel te ver-
staan. Uiteraard is dit veel duurder, maar wel
vele malen duurzamer!

De provincie Zuid-Holland steekt veel geld in het
versterken van het groen in een Groen-Blauwe
Slinger. Dat gebeurt onder andere ten zuiden van
Delft, in een kwetsbaar en waardevol gebied. Zo
ook in Midden-Delfland, waarvoor het kabinet in
het kader van het Urgentie Programma Randstad
het project ”Mooi en Vitaal Midden-Delfland”
heeft bedacht. Daarmee moeten de kwaliteiten
van dit gebied worden versterkt. Dan past het
dus niet om juist deze open groene gebieden in
de overvolle Randstad vol te proppen met hoog-
spanningsmasten. Sterker nog: dit staat haaks
op de voornemens en investeringen. Een onder-
grondse oplossing ligt dan ook voor de hand.

Koppeling
In het voorstel, dat in de Staten unaniem werd
aangenomen, is uitgegaan van koppeling van de
nieuwe 380 kV-verbinding aan de bestaande bo-
vengrondse 150 kV-verbinding, om zo nog meer
ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. Deze
koppeling zit ook in de rijksvoorstellen, maar
slechts zeer beperkt. Verder is er een terugval-
optie vastgesteld waarbij op de minst kwetsbare
plekken bovengrondse aanleg is opgenomen. Dat
verdient niet de voorkeur, maar is zo vastgesteld
omdat de Tweede Kamer in november 2007 een
motie verwierp waarin ”ondergronds tenzij” als
uitgangspunt voor de aanleg van deze verbinding
werd geformuleerd. Dat lijkt een 100 procent on-
dergrondse aanleg te blokkeren.

Het eerder bedoelde Statenvoorstel gaat in op
het eerste deel van de verbinding, namelijk tus-
sen Wateringen en Zoetermeer, de Zuidring.
Aansluitend zal het tweede deel worden gereali-
seerd, namelijk de Noordring, van Zoetermeer
tot aan Beverwijk. Ik heb Gedeputeerde Staten
(GS) gevraagd om Provinciale Staten tijdig te be-
trekken bij de op te stellen Milieu Effect Rappor-
tage (MER) voor de Noordring. Dit omdat bij de
Zuidring maar weer eens bleek dat, als Provinci-
ale Staten op onderdelen een ander tracé zouden
willen, dat alternatieve tracé ook in de MER op-
genomen moet zijn. Anders is het niet mogelijk
zo’n alternatief tracé zonder veel tijdverlies aan
te leggen omdat voor zo’n alternatief alsnog een
MER-procedure moet worden doorlopen. En tijd-
verlies wil niemand, want dat betekent uitstel
van energieleveringszekerheid. Dus wordt het
belangrijk om in de komende tijd de op te stellen

Leidt zoet of zout tot zuur? pagina 2 - Column Willy de Zoete pagina 3

Energieleidingen: mag het veilig en zorgvuldig?

Nieuwsbrief Statenfractie Zuid-Holland 2008-1

1



PNS

Het programma Provincie Nieuwe Stijl
houdt in dat het provinciale takenpak-
ket wordt doorgelicht. De fractie Chris-
tenUnie/SGP juicht deze discussie toe.
Fractievoorzitter Servaas Stoop over
dit prestigieuze project.

Waarom een Provincie Nieuwe Stijl?
”Het is belangrijk dat de provincie zich
buigt over haar takenpakket. Twee vragen
komen daarbij aan de orde: Doet Zuid-Hol-
land de goede dingen? En: Doet Zuid-Hol-
land de goede dingen goed? Daarbij juicht
de fractie van ChristenUnie/SGP het toe dat
de provincie zich concentreert op de hoofd-
taken. Het is beter om selectief zaken goed
op te pakken, dan om heel veel niet opti-
maal uit te voeren. Dit denkproces heeft
geresulteerd in een doorgelicht programma
van taken waarvoor de provincie zich ver-
antwoordelijk weet.”

Wat zal de provincie in de toekomst bij-
voorbeeld niet meer doen?
”Provincie Nieuwe Stijl heeft niet als eerste
doel om ”ineens” zaken niet meer te gaan
doen. Veel belangrijker is dat wat de pro-
vincie doet toegevoegde waarde heeft. Dat
geldt ook voor de financiering van allerlei
maatschappelijke initiatieven. Soms lijkt de
provincie als geldkraan te fungeren voor
zaken die meer op het terrein van de ge-
meenten liggen. Het lijkt me niet netjes
daar voorbeelden van te noemen, maar
daar denken we wel over na.”

Dus de subsidie aan een maatschappelijke
instelling kan ineens worden stop gezet?
”Als we tot de conclusie komen dat finan-
ciering geen toegevoegde waarde heeft
voor de provincie, moeten we consequent
zijn en de subsidie beëindigen. Het spreekt
voor zich dat we dit op een bestuurlijk
nette manier moeten doen, dus met rede-
lijke overgangs- of afbouwtermijnen.”

Welke taken vindt de fractie
ChristenUnie/SGP belangrijk voor de pro-
vincie?
”De provincie heeft veel wettelijke taken
die we gewoon goed moeten doen. Een
kerntaak is in ieder geval de ruimtelijke or-
dening. Daarnaast is voor mijn fractie de
samenbindende kracht van de provincie erg
belangrijk: samenwerken met gemeenten
en de gemeenten onderling goed laten sa-
menwerken. De provincie moet zich met
gemeenten voor dezelfde maatschappelijke
opgaven inspannen. Zo bouwen we aan een
vitaal en sterk Zuid-Holland.”

Jonathan van der Geer, fractiemedewerker
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MER voor de Noordring actief te volgen. Dan is
tijdiger bijsturen mogelijk.

Andere plek
In het kader van de Zuidring moet bij Waterin-
gen een station komen voor 380kV- en 150kV-
verbindingen. Bij direct omwonenden zorgt dit
enorme dubbelstation op steenworp voor onrust.
En voor onbegrip, vooral omdat voor zo’n station
op het nabijgelegen bedrijventerrein Harnasch-
polder plek lijkt. In hetzelfde voorstel roepen de

Staten GS daarom op om alles in het werk te
stellen alsnog te komen tot een andere plek voor
dit station.

Het woord is nu aan het Kabinet. We delen de
wens om snel de energielevering zeker te stellen.
We moeten elkaar zien te vinden op het punt dat
dit zorgvuldig, duurzaam en dus toekomstgericht
gebeurt. Dat stelt in alle opzichten gerust.

Chris Schaapman, Statenlid

Leidt zoet of zout tot zuur,
of valt dat tij nog te keren?
Met deze vraag begon ik op woensdag 12
maart de inbreng van onze fractie in de dis-
cussie over de plannen om de polder Zui-
derdiep op Goeree-Overflakkee
om te vormen tot een natuurgebied. Dit in
het kader van de plannen van Deltanatuur.
Voor degenen die wat minder bekend zijn
met deze plannen schets ik even de achter-
grond.

In 1999 kreeg het Rijk de beschikking over de
aardgasbaten, de zogenaamde ICES-gelden. Het
Rijk heeft toen besloten deze gelden in te zetten
voor de ontwikkeling van 3.000 hectare natte
natuur, onder andere voor waterberging en re-
creatie in de Zuid-Hollandse delta. De provincie
Zuid-Holland is gevraagd dit te realiseren. Daar
hebben Provinciale Staten (PS) mee ingestemd.
In december 2006 is dit onderdeel geworden van
een bestuursakkoord tussen het Rijk en de pro-
vincie Zuid-Holland. Op dat moment
is de omvang van het beoogde gebied terugge-
bracht naar 2.400 hectare. Dit vanwege de kos-
ten die gemoeid waren met de aankoop van
gronden. Deltanatuur is het orgaan dat in op-
dracht van de provincie zorgt voor de realisatie

van deze plannen. Deltanatuur heeft vervolgens,
op basis van onderzoek en in overleg met belan-
genorganisaties, diverse gebieden aangewezen
die zich lenen voor deze vorm van natuurontwik-
keling. Eén van deze gebieden is de
Zuiderdieppolder op Goeree-Overflakkee.

In het kader van de Streekplanherziening Zuid-
Holland Zuid is de polder Zuiderdiep aangewezen
als locatie voor nieuwe natuur. Vervolgens is Del-
tanatuur in samenwerking met de Dienst Lande-
lijk Gebied aan de slag gegaan om hiervoor
gronden te verwerven. Op dit moment is van de
beoogde 395 hectare in de Zuiderdieppolder 136
hectare in eigendom verworven. De verwerving
van de resterende gronden roept veel weerstand
op bij de grondeigenaren en bij diverse inwoners
van Goeree-Overflakkee. De
gemeenteraden van Goedereede en Dirksland
hebben op grond van deze en andere bezwaren
Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd te komen
tot een heroverweging van de plannen en van de
hiervoor aangewezen locatie.

(lees verder op pag. 4)



Vanuit de besturen Column
Politiek voor
het ‘blok’

We zijn in de fractie inmiddels een jaar
bezig, en zo’n beetje ingewerkt. We hebben
een bepaalde routine ontwikkeld om allerlei
grote en kleinere problemen aan te pakken.
Dat kan soms echt een worsteling zijn,
zeker wanneer het te nemen besluit men-
sen direct in hun leefomgeving treft.
Eén van de grote problemen betreft Veer-
stalblok, een gepland bedrijventerrein in de
Krimpenerwaard, bij Gouda. Niet mijn on-
derwerp, maar wel een goede illustratie van
de werkwijze van de fractie.
Onze fractie is een ”groene” fractie. Be-
schermen van groen is iets waar we veel
belang aan hechten, en we zijn daarin niet
de enigen. De meeste mensen zien vooral
niet graag dat het schaarse natuur- en boe-
rengroen wordt omgezet in bedrijventerrei-
nen.
Toen gedeputeerde Manita Koop (CDA) het
geplande Veerstalblok schrapte, vond onze
fractie dit in eerste instantie nog niet zo
gek. Er zijn in de regio al meerdere stukken
grond aangewezen om in bedrijventerrein
te worden omgezet. Alleen… na onderzoek
en contact met mensen uit de streek bleek
de zaak toch wat genuanceerder te liggen.
Behalve dat er afspraken zijn gemaakt,
speelt mee dat er in de Krimpenerwaard
bedrijven zijn die niet goed in het land-
schap passen. Daarvoor moeten veel zware
vrachtwagens over smalle dijkweggetjes
rijden. Verplaatsing van dergelijke bedrij-
ven naar Veerstalblok, vlak bij de grote
weg, zou hiervoor een oplossing kunnen
bieden.
Het afgelopen jaar vlogen de argumenten
over en weer. CDA: vóór Veerstalblok –
later weer tégen. Gouda: vóór – of liever
toch niet. ChristenUnie/SGP: voorzichtig –
vroeg om een nieuwe studie naar nut en
noodzaak. Er werden werkbezoeken afge-
legd, brieven verstuurd, moties in de ver-
schillende waard-gemeenten aangenomen.
Soms waren de betrokken gemeenten het
eens, vaak ook niet. Milieucategorie, be-
grenzing van het gebied, alles ging keer op
keer over tafel.
Collega-statenlid Henk van Dieren pro-
beerde regelmatig te bemiddelen tussen de
partijen, maar het lukte niet alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen.
En nu, na een jaar, moest er toch een be-
sluit worden genomen. Wat is het gewor-
den? In pricipe blijft het Veerstalblok in het
streekplan staan, maar pas in 2012 wordt
besloten over de uitvoering ervan.
Het blijkt maar weer eens dat het nemen
van besluiten niet zo eenvoudig is wanneer
er zo veel verschillende meningen tegen-
over elkaar staan.
Dit compromis, waar veel energie van onze
fractie in is gaan zitten, bleek het best
haalbare. Het is een compromis met het
nadeel van veel compromissen. Ik heb nog
niemand gehoord die echt blij is met het
resultaat.

Willy de Zoete, Statenlid
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Naast de fractiebijdragen is Vizier er ook
voor bedoeld om de activiteiten vanuit
het bestuur te vermelden. Daarom een
korte impressie van de Provinciale Unie-
vergadering van de ChristenUnie.

Op 10 april had de voorjaarsvergadering van
de Provinciale Unie van de ChristenUnie plaats
in Gouda.
Allereerst was er de behandeling van de jaar-
verslagen van penningmeester en secretaris,
het verslag van de kascommissie en de be-
stuursverkiezing, waarbij de bestuursleden de
heer C. Tromp en mevrouw I. Molenaar wer-
den herkozen.
Daarna kregen de Statenleden het woord. Het
zijn soms lastige afwegingen die je als Staten-
lid moet maken. Mede omdat juist in Zuid-Hol-
land enorme claims liggen op de schaarse
ruimte die er is. De Statenleden van de Chris-
tenUnie streven ernaar rekening te houden
met de diversiteit aan belangen.
Chris Schaapman zit in de Statencommissies
Bestuur en Middelen en Ruimte en Wonen. Hij
werd direct na zijn aantreden geconfronteerd
met gevoelige zaken die spelen in de Zuid-
Hollandse politiek. Als voorbeeld noemde hij
de aanleg van de 380-KiloVoltverbinding, een
energieleiding die aangelegd moet worden
vanuit Beverwijk via Zoetermeer naar Midden
Delfland. Moet deze kabel nu boven- of onder-
gronds worden aangelegd? De Tweede Kamer
heeft een voorstel om deze kabel ondergronds
aan te leggen verworpen.
Schaapman is daarom met het initiatiefvoor-
stel gekomen om de leiding beperkt boven-
gronds en voor het grootste deel ondergronds
aan te leggen. Provinciale Staten hebben dat
voorstel overgenomen.
De gedeputeerde voor Groen, Water en Milieu,
Joop Evertse, was ook aanwezig. Hij rea-
geerde graag inhoudelijk op de discussie. Veel
mensen uit onze achterban hebben het idee

dat natuurontwikkeling wel een heel belangrijk
speerpunt van onze provincie is geworden en
zijn bang dat er daardoor te veel van hetzelfde
komt. Worden daardoor de belangen van de
agrarische sector niet te veel vergeten?
Volgens Evertse wordt beleid in Zuid-Holland
niet zomaar afgesproken. Politieke partijen
vonden natuurbeheer en natuur om de stad
belangrijk en daarom heeft de provincie daar
beleid op gemaakt. De natuurontwikkeling in
Zuid-Holland is dus beleidsmatig vastgesteld.
Wil men dit vastgestelde beleid wijzigen, dan
zal men met goed onderbouwde argumenten
moeten komen, aldus de gedeputeerde.

Als een rode draad liep door de levendige dis-
cussie die volgde de zorg om de spanningsvel-
den die er in Zuid-Holland bestaan als het
gaat om industriële belangen, agrarische be-
langen, natuurontwikkeling en een goed rent-
meesterschap over de schaarse ruimte in
Zuid-Holland.
De gedeputeerde voor Groen, Water en Milieu,
Joop Evertse, was ook aanwezig. Hij rea-
geerde graag inhoudelijk op de discussie. Vol-
gens Evertse wordt beleid in Zuid-Holland niet
zomaar afgesproken. Politieke partijen vonden
natuurbeheer en natuur om de stad belangrijk
en daarom heeft de provincie daar beleid op
gemaakt. De natuurontwikkeling in Zuid-Hol-
land is dus beleidsmatig vastgesteld. Wil men
dit vastgestelde beleid wijzigen, dan zal men
met goed onderbouwde argumenten moeten
komen, aldus de gedeputeerde.
U hoort hier nog meer over!
De Provinciale Unie is verder druk bezig met
de komende Waterschapsverkiezingen.

Ida Molenaar, secretaris bestuur Provinciale
Unie ChristenUnie Zuid-Holland

fase van het regionale bedrijventerrein te be-
ginnen. Het betreft de eerste 20 hectare van
een totaal van 60 hectare, afhankelijk van de
behoefte. Deze ontwikkeling werd tot nu toe
gekoppeld aan het ontwikkelen van het grote
havengerelateerde bedrijventerrein.

Voorlopig afgevoerd
Vreugde overheerst. Er is wel een lichte bij-
smaak. Het begrip ”voorlopig afgevoerd” laat
toch nog enige mate van onzekerheid bestaan.
Het is ongewenst om een dergelijke onzeker-
heid voor de streek te laten voortduren. Dat
fnuikt de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
agrariërs en de bedrijven in de Hoeksche
Waard!
Om dit proces positief te beïnvloeden heb ik
namens onze fractie in de commissievergade-
ring van 2 april gevraagd vóór de volgende
maand met een plan van aanpak te komen. In
dat plan moet de noordrand verder planolo-
gisch worden ingevuld en aangegeven worden
waar de aanleg van het regionale bedrijven-
terrein kan plaatshebben, zodat daar snel mee
gestart kan worden.

Henk van Dieren, Statenlid

Hoeksche Waard
(geen) bedrijventerrein
Lange tijd bestond de mogelijkheid dat er
in het noorden van de Hoeksche Waard
een 120 hectare groot aan de Rotter-
damse haven gerelateerd bedrijventer-
rein zou komen.

Deze dreiging is nu sterk afgenomen. Het ka-
binet heeft het voorlopig afgevoerd als moge-
lijke locatie voor een bedrijventerrein. Terecht
naar mijn mening. Een dergelijke ontwikkeling
hoort niet thuis in een gebied dat als nationaal
landschap is aangemerkt.
Omdat de komst van een aan de haven gere-
lateerd bedrijventerrein nog onzeker was,
werd vorig jaar een gebied in de noordrand
van de Hoeksche Waard, gelegen tussen de
A29-N217 en de Oude Maas nog niet ingevuld.
Dit werd aangemerkt als een ”transformatie-
gebied”. Het werd ook voorlopig buiten het
Nationaal Landschap gehouden, totdat duide-
lijk zou zijn of het bedrijventerrein er zou
komen. Vervolgens zou dan ook de exacte
grens van het Nationaal Landschap in het
noorden worden vastgelegd. Nu is de komst
van dat bedrijventerrein in elk geval voorlopig
van de baan. Dit opent de weg om met voort-
varendheid de ontwikkelingensvisie van de
noordrand op te stellen en snel met de eerste
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Verdeeld
GS stellen zich op het standpunt dat het niet
wenselijk is te komen tot een heroverweging. GS
voeren uit wat PS hen opgedragen hebben in het
Streekplan, het beleidsplan Groen, water en mi-
lieu (BGWM) en in het coalitieakkoord. Dit heeft
zijn vertaalslag gekregen in de provinciale
begroting. GS stellen zich op het standpunt dat
de bestuursovereenkomst met het Rijk en de op-
dracht van PS uitgevoerd moeten worden, tenzij
het Rijk en PS komen met een bijstelling van de
opgave en deze doorvertalen in de opdracht aan
GS.

In de Statencommissie Groen, water en milieu, is
op verzoek van onder andere de fractie van
ChristenUnie/SGP dit onderwerp geagendeerd
om na te
gaan hoe PS hier tegenaan kijken. De meningen
in de Staten liggen verdeeld: diverse partijen
stellen zich op het standpunt dat de rijksopgave
en de opdracht van PS aan GS uitgevoerd dienen
te worden en dat het niet wenselijk is op dit mo-
ment nog over te gaan tot een heroverweging.
Een paar fracties dringen aan op een heroverwe-
ging van de omvang van de gewenste
natuurontwikkeling en/of van de locaties die
daarvoor in aanmerking zouden
moeten komen.

Onze fractie staat daar genuanceerd in: zij is van
mening dat er sprake kan zijn van heroverwe-
ging van de omvang van de natuurontwikkeling,
wanneer het Rijk de provincie vraagt of de
ruimte geeft minder hectares natuur te
ontwikkelen en de provincie vervolgens bereid is
haar eigen ambities op dat vlak ook bij te stel-
len. Ten aanzien van de locatiekeuze is de fractie
van mening dat uitgangspunt zou moeten zijn
natuur te realiseren op die locaties waar ener-
zijds de gewenste natuurdoelstellingen gereali-
seerd kunnen worden en, indien er keuze is, op
gronden die minder geschikt zijn voor de land-
bouw en waarvoor draagvlak is in de streek.

Laatste poging
Ten aanzien van de beoogde locaties heeft onze
fractie GS gevraagd nog een laatste poging te
doen om na te gaan of er zodanige aanpassingen
mogelijk zijn, dat de doelstelling gerealiseerd
kan worden met meer draagvlak vanuit de
streek. De fractie heeft begrip voor de moeite die
delen van haar achterban met de plannen heb-
ben. Feit is echter dat, zoals ik eerder al
schetste, er sprake is van een rijksopgave en dat
de fractie, deel uitmakend van de coalitie, zich
ook achter het coalitieakkoord en daarmee
achter de opgave tot natuurontwikkeling heeft
geschaard.

Bovendien dienen ook andere provinciale belan-
gen in het oog te worden gehouden. Zuid-Hol-
land is één van de dichtst bevolkte provincies.
Verhoudingsgewijs beschikt de provincie over
slechts een beperkte oppervlakte natuur. Zorg
om diversiteit van landschap en genieten van de
natuur in zijn vele verschijningsvormen zijn
zaken die ons en onze achterban aan het hart
gaan. Hierbij gaat het zowel om beleving van na-
tuur in de vorm van agrarisch landschap, als het
realiseren van nieuwe natuur.
Want willen we Zuid-Holland aantrekkelijk hou-
den voor de eigen inwoners, voor de hier geves-
tigde en zich nog te vestigen bedrijven en voor
bezoekers van buiten, dan is het zaak te beschik-
ken over voldoende en divers aanbod van natuur
zodat men ontspanning kan vinden in de eigen
verstedelijkte omgeving en niet naar andere
delen van het land hoeft te reizen om daar te
recreëren. Dat laatste zou namelijk ook in het
kader van de mobiliteit en de milieubelasting een
slechte zaak zijn.

De keuze: zoet of zout
Wij hebben de aarde van God gekregen om die
te bewonen, bewerken en er zorg voor te dra-
gen. Dat betekent dat we moeten zoeken naar
een goed evenwicht tussen alle functies die daar-
bij horen. Daarbij is het onze taak te komen
tot verantwoorde afwegingen en keuzes. Of het
Zuiderdiep zoet, en daarmee agrarisch, blijft of
zout wordt en een natuurbestemming krijgt is op
dit moment nog niet te zeggen. We vertrouwen
erop dat GS al het mogelijke in het werk zullen
stellen om te komen tot bijstelling van de plan-
nen met oog op het gewenste draagvlak en
rechtdoende aan de opgave die we vooralsnog
ook zelf geformuleerd en geaccordeerd hebben.
In dat kader hebben we ook alle vertrouwen in
de rol die onze 'eigen' gedeputeerde, Joop
Evertse, in dit geheel speelt. We hopen dat de
streek deze time-out actief benut om
alternatieven aan te dragen waar het draagvlak
mee wordt vergroot. Zelf zetten wij in op een
zorgvuldige afweging van provinciale en regio-
nale belangen en een heldere communicatie met
onze achterban.

Jantien Fröling, Statenlid

Na een jaar werkzaamte zijn geweest voor de
fractie ChristenUnie-SGP is het voor mij tijd om
een overstap te maken naar de landelijke poli-
tiek. Per juni ben ik werkzaam als medewerker
Voorlichting van de ChristenUnie-fractie in de
Tweede Kamer. Ik kijk met tevredenheid terug op
een jaar waar ik veel heb kunnen leren van de
ervaren politici uit de fractie. Ik heb genoten van
de warme en gezellige sfeer die er op de fractie
heerst en me oprecht verwonderd over de bevlo-
genheid waarmee deze fractie haar werk doet.
Daarin zit veel kwaliteit en inzet verpakt. Provin-
ciale politiek gaat echt ergens over!
Ik wens de fractie hier en u als Vizier-lezer Gods
goede zegen toe. Ook mijn opvolger Suzan wens
ik het allerbeste en een mooie werkplek toe!

Jonathan van der Geer, fractiemedewerker

Mijn naam is Suzan Agteres en vanaf het zomer-
reces zal ik Jonathan van der Geer opvolgen als
fractiemedewerker bij de fractie
ChristenUnie/SGP van de provincie Zuid-Holland.
Het afgelopen jaar heb ik de nodige ervaring op
mogen doen met beleidszaken en publiek optre-
den als lid van de universiteitsraad van de Leidse
universiteit. Hoewel mijn kennismaking met de
provinciepolitiek nog maar van zeer recente
datum is, ben ik erg enthousiast om binnen deze
nieuwe context aan de slag te gaan. Ik wil mij
met de fractie inzetten om vanuit ons gedeeld
geloof en vanuit de rijke traditie van christelijk
denken zo goed mogelijk ruimte te scheppen
voor mens, dier en natuur.
In de afgelopen 23 jaar heb ik behalve interesse
in de politiek ook een voorliefde opgedaan voor
zeilen, piano spelen, de wijsheid van de kerkva-
ders en een goed glas wijn. Mijn leven staat op
het moment in het teken van veranderingen. Be-
halve mijn nieuwe baan bevind ik mij middenin
een verhuizing naar Den Haag, waarbij ik vijf
mooie jaren in Leiden achter mij laat als stu-
dente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Daar-
naast zal ook mijn naam op korte termijn
veranderen in Sierksma aangezien ik Deo volente
deze zomer in het huwelijk zal treden. Ondanks
deze mooie maar woelige tijden hoop ik de ko-
mende jaren een stabiele factor te zijn in de or-
ganisatie van de fractie. Ook zal ik mij inzetten
om de communicatie naar buiten en naar u als
lezers toe op een zo helder mogelijke wijze te
verzorgen. U kunt mij in de toekomst voor na-
dere informatie, vragen of suggesties per email
bereiken op s.j.m.sierksma@pzh.nl en per tele-
foon op 070-4417051 (maandagavond en
woensdag overdag) of 06-14366860.

Suzan Agteres

Jonathan gaat,
Suzan komt.

De fractie ChristenUnie/SGP wenst u een pret-
tige zomer. In de maanden juli en augustus
zijn wij beperkt bereikbaar. Voor vragen of op-
merkingen kunt u mailen met onze fractieme-
dewerker


