
In het Vizier
Op 2 maart 2011 worden er weer Statenverkie-
zingen gehouden. Deze verkiezingen mogen zich
doorgaans niet verheugen in een al te grote be-
langstelling bij de kiezer. Dat is jammer, want de
provincie doet veel meer dan menigeen denkt.
Vizier na Vizier levert daar het bewijs van als het
over Zuid-Holland gaat. Alleen al om die reden is
het van belang naar de stembus te gaan en mee
te bepalen welke kant de provincie op gaat.
Toch zullen de komende Statenverkiezingen
spannender worden dan ooit. Dat heeft te maken
met het feit dat de uitslag van Provinciale Sta-
tenverkiezing indirect de samenstelling van de
Eerste Kamer bepaalt. De nieuwgekozen Staten-
leden kiezen immers de leden van de nieuwe
Eerste Kamer.
En daar doet zich een bijzonderheid voor. Het
huidige kabinet van VVD en CDA (met gedoog-
steun van de PVV) heeft op dit moment geen
meerderheid in de Eerste Kamer omdat de PVV
hier niet in is vertegenwoordigd. Bovendien kan
het kabinet in de Tweede Kamer maar op een
zeer krappe meerderheid rekenen. Het is politiek
gezien dus heel belangrijk hoe de Eerste Kamer
er vanaf volgend voorjaar uit komt te zien. Het
wordt voor het kabinet erg lastig opereren als
VVD, CDA en PVV geen meerderheid in de Eerste
Kamer halen.
Het kan dus zomaar gebeuren dat de opkomst
bij deze verkiezingen wat hoger uitpakt dan
eerder het geval was. Dat is op zich een verheu-
gende zaak, want het komt de democratische
legitimatie van Provinciale Staten ten goede.
Tegelijk is een hogere opkomst nadelig voor
partijen met een trouw kiezerskorps, zoals
ChristenUnie en SGP.
Ook voor deze partijen geldt dus: elke stem telt!

Rudy Ligtenberg, eindredacteur

Je kunt merken dat de Statenverkiezingen
van 2 maart 2011 hun schaduwen vooruit
werpen. Politieke partijen hebben de kandi-
datenlijsten vastgesteld of doen dat binnen-
kort. Soms vang je tevreden geluiden op
van kandidaten die op een verkiesbare
plaats zijn terechtgekomen.
Er is ook teleurstelling als goed functione-
rende Statenleden om welke reden dan ook
op een onverkiesbare plaats zijn terechtge-
komen. Politiek is ook wat dat betreft een
hard bedrijf.

In vergaderingen van Provinciale Staten merk je
dat de toon van het debat verscherpt. Vooral zij
die een volgende periode hopen door te gaan,
laten van zich horen. Is het een zucht naar profi-
lering?

Ook het regeerakkoord van VVD en CDA speelt
op de achtergrond mee; dat leidt soms tot stunt-
jes voor ”de Bühne”. Zo kwam de SP tijdens de
provinciale begrotingsbehandeling met een aan-
tal aparte moties, bijvoorbeeld om het stan-
daardbudget van de provincie voor buitenlandse
reizen te schrappen, provinciebestuurders niet
meer business klas te laten vliegen, de OV-jaar-
kaart alleen geldig voor de tweede klas te maken
en de fractiebudgetten te verlagen.

Op zich zijn dat punten waar we als Staten best
eens over mogen nadenken. In deze tijd van be-
zuinigingen mogen er gerust wat ‘speeltjes’ ver-
dwijnen. Daar waren alle Statenfracties het ook
wel mee eens en daarom werd de SP gevraagd

om (a) de moties aan te houden, (b) dit onder-
werp op korte termijn te bespreken, en (c) ver-
volgens verantwoorde keuzes te maken. De SP
weigerde dit en zorgde er zo bewust voor dat de
moties geen meerderheid haalden. Vervolgens
kon de SP in de pers goede sier maken met
voorstellen waaraan andere partijen blijkbaar
niet wilden meewerken. U hebt het misschien
wel gelezen. Op deze manier politiek bedrijven
staat mij tegen.
Overigens krijgen we in de komende jaren wel te
maken met een andere (economische) cultuur.
De kantorenmarkt is ingestort en daarom creëert
ieder nieuw kantoorgebouw alleen maar meer
leegstand. Ook de woningmarkt kent een gewel-
dige problematiek. De doorstroming stagneert en
starters zijn daar uiteindelijk de dupe van. Dat er
minder wordt gebouwd heeft ook voor gemeen-
ten grote financiële gevolgen.
De markt zal van aanbod- naar vraaggericht
werken moeten omschakelen, zal beter moeten
worden afgestemd op de koper/gebruiker. Er zul-
len keuzes moeten worden gemaakt die wellicht
pijnlijk zijn. De bomen groeien niet meer tot in
de hemel. We zullen (moeten leren) tevreden
(te) zijn met kleine boompjes. En op zichzelf is
dat niet per definitie een slechte zaak.
Of zoals Paulus het zegt in Fil. 4:11. ”Ik heb ge-
leerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.”
(Statenvertaling). Of, zoals de vertaling van
1951 het zegt, ”Ik heb geleerd met de omstan-
digheden waarin ik verkeer genoegen te nemen.”

Andries van Dijk, Statenlid
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Het college van Gedeputeerde Staten heeft ge-
werkt aan een ”brede visie” op beheer, recreatie,
vrije tijd en (water)toerisme. Dit stuk zou in de-
cember in de Statencommissie worden bespro-
ken. Wij zijn – het is nu eind november -
benieuwd naar de inhoud. We hopen dat de lijn
van de voorgaande begrotingen losgelaten
wordt. Voor wat betreft de recreatie was totnog-
toe met name de ”opvangcapaciteit” van recrea-
tiegebieden in Zuid-Holland van belang. Met
andere woorden: als we maar voldoende plaats
bieden voor recreatie, zit het wel goed. In de be-
groting voor 2011 is daar de bereikbaarheid van
de recreatiegebieden aan toegevoegd. Een goede
zaak, want recreatiegebieden moeten goed be-
reikbaar zijn.
Maar naar onze mening is dat niet het enige: ze
moeten ook op een zodanige afstand liggen dat
ze snel te bereiken zijn. Wij denken dan aan een
afstand van maximaal 30 minuten lopen, 20 mi-
nuten fietsen, 10 minuten met openbaar vervoer
of eigen vervoer. Maar het belangrijkste is dat de
gebieden bieden wat onze inwoners en bezoekers
zoeken en dat het onderhoud ervan zo is, dat het
ook prettig is om er te verblijven.
Dé grote vraag voor ons is: welke inwoners van
Zuid-Holland maken nog geen of maar heel wei-
nig gebruik van onze recreatiegebieden en hoe
komt dat? Als we dat weten kunnen we daar wat
aan proberen te doen met ons beleid en beheer.
We kunnen terreinen ontwikkelen in gebieden
waar te weinig recreatiemogelijkheden zijn. We
kunnen ze zo inrichten dat ze ook voor nieuwe
doelgroepen aantrekkelijk worden. We kunnen,
waar dat nodig is, het beheer daarop afstem-
men.
Wat we willen is dat er voor iedere inwoner en
bezoeker van onze mooie maar druk bevolkte
provincie ruimte is om te recreëren op een plaats
die goed (snel en zonder obstakels) te bereiken
is en op een manier die past bij de wensen van
de verschillende bevolkingsgroepen in onze sa-
menleving.
Ruimte om te recreëren hebben we allemaal
nodig. Het is een Bijbels gegeven om na gedane
arbeid tot rust te komen. We denken aan de

De kogel is door de kerk. Vijf gemeenten in
de Krimpenerwaard gaan samen één
nieuwe gemeente vormen. Provinciale Sta-
ten hebben op 10 november daartoe beslo-
ten. U kunt er elders in deze Vizier over
lezen.

Wat voor de één een opluchting is, wordt door de
ander gezien als ”onterechte inmenging van bui-
ten”. De emoties lopen hoog op.
Hoewel het onderwerp niet tot mijn portefeuille
behoort, ben ik er als toegewijd fractielid wel
nauw bij betrokken. Bijvoorbeeld tijdens de ont-
moeting in Lekkerkerk, van onze fractie met de
fracties van SGP en ChristenUnie uit de Krimpe-
nerwaard. Bij hen bleken, net als bij anderen in
de Krimpenerwaard, de meningen over de herin-
deling verdeeld.
Wel werd ons door iedereen oprecht wijsheid
toegewenst bij het nemen van de beslissing. Om
die wijsheid zijn we ook als fractie verlegen en
we hebben erom gebeden. In de wetenschap
dat, hoe wij ook zouden stemmen, een deel van
onze achterban teleurgesteld zou zijn.
Alles afwegende, stemden we vóór herindeling.
Deze keer.
Het afwegen van voor- en nadelen is geen was-
sen neus. Zo vinden wij niet, in tegenstelling tot
anderen, dat gemeenten die kleiner zijn dan pak-
weg 40.000 inwoners geen bestaansrecht heb-
ben. Maar we zijn ook niet bang dat dorpen bij
een samenvoeging hun identiteit zullen verliezen.

Herindelen, maar niet eindeloos

bieden om te recreëren -te herstellen, tot rust te
komen- op een manier waarbij er voor ”elk wat
wils” is. Dat is goed voor mens en maatschappij!
Heeft u suggesties of ideeën, laat het ons weten!

Jantien Fröling, Statenlid

Identiteit hangt immers van de mensen zelf af.
Belangrijk is dat we bij de beslissing meewegen
welke taken in de toekomst, en ook nu al, bij ge-
meenten terechtkomen. Het gaat om bijvoor-
beeld de verantwoordelijkheid voor zorgverlening
aan hulpbehoevenden en jongeren, maar ook om
overleg met grote -soms internationale- bedrij-
ven die ter plaatse gevestigd zijn. Voor kleine
gemeenten is dat een zware opgave. Sommige
gemeenten kiezen dan voor tijdelijke inhuur van
professionals, andere voor samenwerking met
gemeenten in de regio. Maar beslissingen die in
zo'n regionaal verband worden genomen vallen
vaak buiten de invloedssfeer van lokale raadsle-
den. En dat is niet zo democratisch.

Al deze bezwaren vallen weg wanneer wordt ge-
fuseerd. Dan is er geld voor goed opgeleide
ambtenaren en raadsleden kunnen het college
veel beter controleren. Om deze redenen geven
gemeenten soms aan naar herindeling te stre-
ven. Soms worden gemeenten in een regio het
zelf eens, dat is mooi. Regelmatig is er echter
verschil van mening in een regio en dan moet de
provincie een beslissing nemen.

Wijsheid, invoelingsvermogen, verstand, en...
en....
Wie is wijs? (Jacobus 3:18)

Willy de Zoete, Statenlid

Recreatie: voor ”elk wat wils”?

rustdag na de schepping, aan de zondag als we-
kelijkse rustdag, aan het land dat zes jaar be-
werkt werd en zich in het zevende jaar mocht
herstellen. En zo zijn er meer voorbeelden uit de
Bijbel te noemen. Wij voelen ons geroepen om in
onze veelkleurige samenleving mogelijkheden te

Is er voor ”elk wat wils” als we kijken naar
het aanbod voor de besteding van vrije
tijd? Vindt u op korte afstand wat u zoekt
om te kunnen recreëren? Voldoen die loca-
ties aan uw wensen? Zijn ze goed bereik-
baar en worden ze behoorlijk
onderhouden? Op die vragen willen we als
fractie graag een antwoord krijgen.
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Herindelen kun je niet alleen
Column

Vreemde
omgangsvormen

Wat zou u doen als u een overeen-
komst had gesloten met iemand die
daar bij nader inzien toch wel het
een en ander aan wilde veranderen.

Stel dat de ander werk voor u zou doen.
Uw tuin opknappen bijvoorbeeld, en u
daarvoor een vergoeding van 2.000 euro
had afgesproken. Uw portemonnee is
echter minder dik dan u eerst dacht en
nu wilt u een afspraak maken om het
voor 1.500 euro te laten doen. Maar ja,
uw handtekening staat onder het con-
tract en dan zit je natuurlijk in een lastig
parket. Het meest voor de hand liggend
is dat u de telefoon pakt en een afspraak
maakt met uw tuinman voor een ge-
sprek. Zo gaat dat meestal en u hebt er
ook belang bij het op een nette manier te
doen, want u wilt wat van die ander ge-
daan krijgen.

Zo niet onze nieuwe staatssecretaris Ble-
ker van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). De
provincies zijn vier jaar geleden een
overeenkomst met het Rijk aangegaan
dat zij voor een bepaald bedrag een af-
gesproken hoeveelheid natuur- en re-
creatiegebied zullen aanleggen. De
provincies zijn wat dat betreft de tuin-
man van het Rijk.

De nieuwe regering moet echter bezuini-
gen en kan het afgesproken bedrag niet
op tafel leggen. Dat kan natuurlijk. Dat is
niet raar. We moeten allemaal de broe-
kriem aanhalen.
Dus wat zou je als verstandig mens ver-
wachten? Dat de opdrachtgever –het
Rijk- de telefoon pakt of de provincies
een briefje schrijft met de uitnodiging om
rond de tafel te gaan zitten.

Zo niet de nieuwe staatssecretaris. Hij
schrijft een brief op poten dat er dit en
dat wordt geschrapt en alle uitgaven die
de provincies nu nog doen op het gebied
van natuur en recreatie voor eigen reke-
ning zijn. Zo die zit.

Als u zo met uw tuinman omgaat moet u
niet raar opkijken als er de volgende
morgen een halve ton mest tegen uw
voordeur gekieperd ligt.

Natuurlijk doen de provincies dat niet.
Die zijn daar veel te netjes voor en ze
hebben ook niet meteen een kar vol stal-
mest voorhanden. Ze schrijven een
briefje terug dat dit een vergissing moet
zijn. Dat we toch een overeenkomst heb-
ben en dat er wetten zijn en we toch met
elkaar zouden moeten praten.

Net als andere maatschappelijke geledin-
gen kent ook het openbaar bestuur zijn
omgangsvormen.
Nu is het nog even afwachten tot ieder-
een in de nieuwe regeringsploeg daarvan
op de hoogte is.

Joop Evertse, Gedeputeerde

De fractie ChristenUnie-SGP bracht op
vrijdag 8 oktober een werkbezoek aan
Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en
Ridderkerk om met raadsleden en wet-
houders te spreken over de bouw van de
woonwijk De Volgerlanden en het provin-
ciale plan ”Deltapoort”.

In Hendrik-Ido-Ambacht wordt al enkele jaren
gebouwd aan ”De Volgerlanden”, een wijk die
grenst aan de gemeente Zwijndrecht. Om de
Statenleden iets te tonen van nut en noodzaak
van de ontwikkeling van de wijk gaven wet-
houder Stoop en een lid van de Projectgroep
Volgerlanden een presentatie.
Een grote maquette gaf de Statenleden en
raadsleden een goed beeld van de nieuwe

wijk. Met zichtbare trots toonden de Ambach-
ters het grootse plan voor de Volgerlanden. Er
zijn 4800 woningen gepland met volop variatie
tussen koop- en huurwoningen, appartemen-
ten en gezinswoningen. In het midden van de
wijk wordt het Sophiapark gerealiseerd met
een half verdiepte sporthal. Om een geleide-
lijke overgang te creëren van het oude Hen-
drik-Ido-Ambacht naar de nieuwe wijk hebben
de huizen aan de rand een vergelijkbare stijl
als de oudere wijken. Er zijn veel verrassende
elementen in de wijk, zoals de open architec-
tuur van appartementencomplexen en de on-
dergrondse parkeergarage bij het
winkelcentrum. Er is aandacht besteed aan
speelse voorzieningen en veilige routes naar
de scholen. Het algemene beeld dat de hui-

Provinciale Staten (PS) hebben op 10 no-
vember 2010 besloten de herindeling van
vijf gemeenten tot een gemeente Krimpe-
nerwaard door te zetten.
Met uiteenlopende adviezen van gemeenten,
gemeenteraadsfracties en politieke partijen uit
de Krimpenerwaard moest een lastige knoop
worden doorgehakt. De fractie van Christen-
Unie-SGP heeft na veel interne beraadslagin-
gen en gesprekken met betrokkenen
uiteindelijk het voorstel van Gedeputeerde
Staten gesteund.
Niet alleen wat belanghebbenden wenselijk
vonden, stond centraal in de vergadering van
PS, maar vooral wat bestuurlijk de meest aan-
gewezen weg was om een stap verder te
komen in de samenwerking die de vijf ge-
meenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist) in de Krimpenerwaard
al jaren kennen. De adviezen liepen zo ver uit-
een dat er altijd wel iemand teleurgesteld
moest worden.
Belangrijke zaken als verbetering van be-
stuurskracht, duurzaamheid, de interne en de

regionale samenhang zijn volgens onze fractie
door Gedeputeerde Staten voldoende onder-
bouwd. De fractie heeft zich enige tijd afge-
vraagd of ook Krimpen aan den IJssel bij de
herindeling betrokken zou moeten worden.
Daarom stelde Servaas Stoop in zijn bijdrage
daarover nog een aantal vragen aan de ver-
antwoordelijke gedeputeerde.
Stoop benadrukte dat de provincie volgens
hem in lijn handelt met zowel het vorige als
het huidige regeerakkoord. Hij pleitte voor
blijvende betrokkenheid van de provincie bij
het verdere proces; naast de bekostiging van
een procesbegeleider betekent dat ook onder-
steuning in de noodzakelijke afstemming van
de afzonderlijke gemeenten op financieel en
bestuurlijk gebied.
De provincie kan verder een belangrijke rol
spelen bij de uitwerking van provinciale pro-
jecten waarbij ook gemeenten een inspanning
moeten leveren. Kortom, na het Statenbesluit
mag de provincie zich dus niet terugtrekken.

Servaas Stoop, fractievoorzitter

Op werkbezoek in Barendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk
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zenverkoop terugloopt is helaas ook hier zicht-
baar en de pas geopende winkels hebben nog
maar weinig aanloop.
Na een lunch stond ”Deltapoort” op het pro-
gramma. Statenleden en raadsleden kregen in
het gemeentehuis van Barendrecht van Annet
ten Cate, lid van de provinciale werkgroep
Deltapoort, uitleg over dit project. ”Delta-
poort” moet onder meer oplossingen bieden
voor de verrommeling in het gebied. Zo is er
veel verspreid glas (kassen) in de regio. Langs
rivieroevers zijn soms bedrijven gevestigd die
geen binding hebben met het water. Sommige
dijken zouden heel geschikt zijn om een fiets-
pad op aan te leggen. Zo probeert de werk-
groep ”Deltapoort” in kleine stappen te
werken aan een mooiere omgeving.
Voor de raadsleden is de meerwaarde van de
projectgroep ”Deltapoort” boven de andere
lobbyclubs die zich voor het landschap inzet-
ten niet direct duidelijk. Ten Cate gaf aan dat
de visie van de projectgroep ”Deltapoort” goed
doordacht is en dat de reeds gezette stappen
hoopgevend zijn.

Tijdens een rondrit door het gebied wordt dui-
delijk dat er nog mooie elementen in het land-
schap aanwezig zijn, zoals Huys ten Donck, de
oevers van de Waal en de Oude Maas. Onder-
weg werd geredekaveld over de bebouwing
van de rivieroevers. Ook namen we een kijkje
bij Veer De Schans, waar dankzij inspanningen
van de provincie de waterbussen aanmeren.
Het werkbezoek was een verrijking voor de
Statenleden en het contact met de raadsleden
en wethouders van de gemeenten werd op
prijs gesteld. Barendrechters, Ambachters en
Ridderkerkers, onze hartelijk dank!

Met dank aan Gertrude de Wildt,
oud-fractiemedewerker

In de voorbereiding naar de Statenverkie-
zingen op 2 maart 2011 heeft de Provinciale
ChristenUnie in november de kandidaten-
lijst vastgesteld. Inmiddels is ook het ver-
kiezingsprogramma definitief.

Het provinciale partijbestuur van de ChristenUnie
had zich ten doel gesteld om vernieuwing en be-
stuurlijke ervaring als uitgangspunt voor de kan-
didatenlijst te hanteren.
De vergadering onderschreef de gemaakte keu-
zes, maar vond wel dat ervaring als Statenlid
een zwaarder accent moest krijgen. Chris
Schaapman voert de lijst aan, gevolgd door Willy
de Zoete, Gerard Schotanus en Jantien Fröling.
Lijsttrekker Chris Schaapman (42), die twittert
met @chrisschaapman, volgt Statenlid Andries
van Dijk (72) op die samen met Gedeputeerde
Joop Evertse (66) als lijstduwers de plaatsen 29
en 30 innemen.

De selectiecommissie had deze keer voor een
nieuwe procedure gekozen. Alle leden in Zuid-
Holland waren vooraf op de hoogte gebracht dat
ze konden solliciteren naar een plek op de lijst,
om zo hun achterban te stimuleren straks naar
de stembus te gaan. Daarmee was de basis ge-

legd voor een lijst die een afspiegeling vormde
van de wensen van alle 5500 partijleden in de
provincie. Met elke kandidaat is een sollicitatie-
gesprek gevoerd.

De ChristenUnie is een partij met een duidelijke
identiteit, die met enthousiasme durft te geloven
in christelijke politiek. Spreuken 2:1-10 was
daarom leidraad tijdens de vergadering, waarin
de afhankelijkheid van God en gedegen dossier-
kennis als typische ChristenUnie-kwaliteiten naar
voren kwamen.
Lijsttrekker Chris Schaapman durft er voor uit te
komen: ”De wijsheid die Gods Woord je geeft is
onmisbaar; christelijke politiek doe je met je
hart.”

De kandidatenlijst:
1. Chris Schaapman, Den Haag
2. Willy de Zoete, Den Haag
3. Gerard Schotanus, Gouda
4. Jantien Fröling, Hellevoetsluis
5. Arjan Witte, Voorburg
6. Gerrit de Jong, Sommelsdijk
7. Gert-Jan van der Valk, Oude Tonge
8. Agnes Glastra, Capelle aan den IJssel

bouw, de bollenteelt en de
boomteelt. Verder heeft be-
houd en versterking van de
mooie, open landschappen,
zoals het Groene Hart, de
Hoeksche Waard en Goe-
ree-Overflakkee onze volle
aandacht. Daarnaast is het
nodig aandacht te schenken
aan de klimaatverandering

en oplossingen te bedenken voor de zoetwa-
terproblematiek.”
Inmiddels is ook de kandidatenlijst van de
SGP vastgesteld. De eerste acht zijn:

1. S. Stoop, Dirksland
2. H. van Dieren, Lexmond
3. D. van Meeuwen, Sliedrecht
4. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam
5. G.P. Schipaanboord, Leiderdorp
6. W.J. van Duijn, Katwijk
7. D.J.H. van Dijk, Benthuizen
8. A.J.C. van Bemmel, Gouda

Nieuws van het fractiebureau

Begin oktober heeft Gertrude de Wildt-Brou-
wer afscheid genomen als fractiemedewerker
en is Flip Mak haar opgevolgd.

De SGP in Zuid-Holland
heeft Servaas Stoop
(48 jaar) gekozen tot
lijsttrekker voor de
Provinciale Statenver-
kiezingen van 2 maart
2011.

Stoop heeft al 18 jaar zit-
ting in Provinciale Staten.
Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie-
SGP-fractie en eerste vicevoorzitter van Pro-
vinciale Staten. In het dagelijks leven is Stoop
burgemeester van de gemeente Dirksland.
”We staan in Zuid-Holland voor grote uitdagin-
gen”, aldus Stoop. ”De provincie moet een
scherper profiel krijgen. Tegelijk krijgen we
waarschijnlijk forse bezuinigingen voor de kie-
zen. Toch willen we investeren in de verbete-
ring van wegen en het openbaar vervoer. Ook
zullen we ons inzetten voor een versterking
van de agrarische structuur in Zuid-Holland.
Denk aan de melkveehouderij, de glastuin-

ChristenUnie Zuid-Holland voor vernieuwing

Servaas Stoop lijsttrekker Statenverkiezingen

Meer politiek nieuws uit de Statenfractie op
www.zuid-holland.christenunie-sgp.nl

Provinciale
Statenverkiezingen 2011


