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C H R I S T E N U N I E  Z U I D – H O L L A N D 

JAARVERSLAG 2008 

 

INLEIDING 

 

Het verslagjaar 2008 was opnieuw een jaar dat in het teken van verkiezingen stond. Dit keer geen Provinciale 

verkiezingen, maar de Waterschapverkiezingen.  

 

 

WATERSCHAPVERKIEZINGEN 

 

Het was voor het eerst mogelijk voor Politieke partijen om voor de Waterschapverkiezingen met een 

kandidatenlijst uit te komen. Waterschappen overschrijden de provinciegrenzen, daarom was de afspraak 

gemaakt dat elke provincie verantwoordelijk was voor die waterschappen waarvan het kantoor in de provincie is 

gevestigd. Voor Zuid-Holland zijn dat de waterschappen Hollandse Delta, Rijnland, Delfland en Schieland / 

Krimpenerwaard. Er werden gesprekken met beoogde kandidaten gevoerd en op een extra Provinciale Unie 

vergadering werden de kandidaten gekozen. Daarna begon per waterschap het werken aan het 

verkiezingsprogramma en het voeren van campagne. Alleen in het waterschap Rijnland is een samenwerking met 

de SGP aangegaan, in de overige waterschappen is de ChristenUnie zelfstandig de verkiezingen ingegaagn. De 

uitslag van de schriftelijk uitgebrachte stemmen bracht helaas niet in elk waterschap een ChristenUnie kandidaat 

in het bestuur van de waterschappen.  

Uitslag gekozen bestuurders: 

Hollandse Delta: Piet Robijn 

Rijnand: Remmert Kerst  

Delfland: geen ChristenUnie kandidaat gekozen 

Schieland/Krimpernerwaard: Harry Prinsen 

 

Buiten onze provinciegrenzen is Jan Buchner in het waterschap Rivierenland gekozen. 

Onder goed coördinatorschap van Jan Buchner en met grote inzet van een aantal bestuursleden is de eerste keer 

meedoen aan de Waterschapverkiezingen over het geheel genomen goed verlopen en mogen we dankbaar zijn 

dat de ChristenUnie ook op dit terrein haar inbreng heeft. 

 

 

PROVINCIALE STATEN 

 

Vanwege de werkzaamheden voor bovengenoemde verkiezingen is er in het verslagjaar 2008 niet zoveel contact 

geweest tussen de Statenleden en het bestuur. Dankzij de nieuwe fractiemedewerkster Suzan Sierksma wordt het 

bestuur goed op de hoogte gehouden van de gang van zaken. We ontvangen regelmatig de fractieverslagen, een 

taak welke eerder uitgevoerd werd door fractiesecretaris Bram van de Berg. Bram heeft het bestuur verlaten 

wegens vertrek naar Kameroen. De contacten tussen bestuur en fractie worden door Roelie Struijk onderhouden. 

In de samenstelling van de adviseurs is een wijziging opgetreden omdat Koen de Snoo een andere baan heeft 

aangenomen en zijn taak als adviseur niet met deze baan te combineren was. Zijn opvolger is Arjan Witte. 

Er hebben in het verslagjaar 2008 geen gesprekken met de Statenleden en Adviseurs plaatsgevonden.  

 

 

VERGADERINGEN 

 

In het verslagjaar 2008 kwam het PU-bestuur zes keer in vergadering bijeen. De contacten met de Lokale Unies 

zijn daarbij een voortdurend punt van aandacht. Om inzicht te krijgen over wat er in de Lokale Unies leeft is een 

kleine enquête opgesteld. Als alle uitslagen binnen zijn zal een evaluatie plaatsvinden. Er is veel tijd besteed aan 

alle werkzaamheden voor de Waterschapverkiezingen. 

 

Op de eerste Provinciale Unie vergadering van 10 april waren 15 Locale Unies aanwezig. De huishoudelijke 

zaken als de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris en het verslag van de kascommissie werden 
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besproken en afscheid werd genomen van campagneleider Jarno Volmer. Het tweede deel van de avond werd er 

gediscussieerd met de aanwezige Statenleden en de Gedeputeerde. 

De extra Provinciale Unie vergadering van 16 juli werd bezocht door 17 Lokale Unie’s. Het belangrijkste 

onderwerp van deze avond was het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de diverse waterschappen. 

Op de derde Provinciale Unie vergadering van 16 oktober waren er eveneens 17 Lokale Unie’s aanwezig. Deze 

avond werd er op onder leiding van Bart van der Roest op levendige wijze gediscussieerd met de Waterschap 

kandidaten. 

Hoewel we blij zijn met de trouwe opkomst van de Lokale Unie’s blijft het toch een punt van zorg hoe we de 

andere 37 Lokale Unie’s kunnen bewegen naar de vergaderingen te komen. Wel dient vermeld te worden dat er 

gemiddeld 7 Lokale Unie’s per vergadering zich afmelden. 

 

Een vervolggesprek met het landelijk bestuur over de samenwerking met de SGP heeft, in tegenstelling tot wat 

in het verslag van 2007 vermeld stond, niet plaatsgevonden. 

 

 

CONTACTEN MET LOCALE UNIES 

 

Er is in 2008 één regiotoer avond georganiseerd in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Dit was een zeer 

geslaagde avond. 

Door de diverse bestuursleden wordt er regelmatig contact gehouden met Locale Unies, soms op verzoek van de 

Locale Unie en een andere keer op initiatief van de bestuurder.  

Vanuit het landelijk bureau in Amersfoort worden richting de Lokale Unies waarvan bekend is dat zij wat extra 

support kunnen gebruiken, acties ondernomen waarbij de Provinciale Unie betrokken wordt. Een dergelijke 

avond heeft in het verslagjaar 2008 o.a. in Schiedam plaatsgevonden. 

 

 

PROPAGANDA 

 

Er is in het kader van de Waterschapverkiezingen op beperkte schaal propaganda gevoerd, voornamelijk op 

initiatief van de kandidaten, ondersteunt door het bestuur. We zijn nog op zoek naar een nieuwe campagneleider. 

 

 

SLOTWOORD 

 

We kunnen opnieuw terugkijken op een druk jaar waarin door veel mensen die de ChristenUnie een warm hart 

toedragen ook veel werk is verzet. We zijn dankbaar dat God ons die mogelijkheden steeds weer geeft en bidden 

om Zijn zegen voor het voortzetten van dit kleine stukje werk in Zijn grote wijngaard. 

 

A. Molenaar - van Rooijen 

Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland 

Maart 2009 


