
Amendement
N207 Bentwoudlaan-Zuid in Midden 
Holland kan worden aangelegd maar 
niet zonder een oplossing voor de grote 
verkeersknelpunten in de regio. Een 
amendement kreeg brede steun.
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Geridderd
Het 25-jarig Statenlidmaatschap 
van fractievoorzitter Servaas Stoop 
werd bekroond met een Koninklijke 
onderscheiding. Hij werd Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau.
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Niet weggooien
Er gaat nu nog veel warmte verloren. 
Hergebruik van deze warmte bespaart 
op energie en zorgt daarmee voor 
minder luchtvervuiling: dubbele winst.
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De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuw om-
gevingsbeleid. Dit gaat alle mogelijkheden en regels 
omvatten die van belang zijn voor de voorbereiding 
en uitvoering van plannen (”opgaven”) die in de 
buitenruimte worden ontwikkeld. Van wegaanleg tot 
bedrijfsterrein, van natuurgebied tot spoortunnel. Dit 
nieuwe beleid wordt gebaseerd op de Omgevingswet 
die in 2021 landelijk van kracht moet worden.

Bij de provincie Zuid-Holland staan de volgende drie 
principes voorop: 

• opgavegericht werken (in plaats van afzonder-
lijk en te weinig gecoördineerd); 

• er moet een duidelijk aanwijsbaar provinciaal of 
regionaal belang zijn;

• belangrijke aspecten in samenhang meenemen: 
netwerkaanpak en zoveel mogelijk maatwerk.

Beleid wordt altijd ambtelijk en bestuurlijk voorbereid. 
Voor het nieuwe omgevingsbeleid worden meer dan 
voorheen de gemeenten, maatschappelijke organisa-
ties én burgers geraadpleegd. In de afgelopen tijd zijn 
er al bijeenkomsten geweest waar bijvoorbeeld om de 
mening van inwoners en organisaties is gevraagd. Ook 
Statenleden willen als volksvertegenwoordigers de 
mening van inwoners en organisaties te weten komen.

De bedoeling van dit alles is dat het beleid, dat nu nog 
is vastgelegd in allerlei aparte visies en nota’s, wordt 
omgezet naar een beleid waarin alles digitaal en inte-
graal is terug te vinden.
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Omgevingsbeleid
is nooit af
Henk van Dieren, Statenlid SGP

In ’t Vizier
Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

Het ijs dat Antarctica verliest door opwarming is in de 
afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Daardoor stijgt 
de zeespiegel nog sneller dan onderzoekers eerder al 
vreesden.

Alarmerende berichten uit de afgelopen weken. Ze zijn 
ook voor de provincie Zuid-Holland direct van belang. 
Want hoe lang houden we met elkaar nog droge voe-
ten? Zijn onze dijken en duinen hier op berekend?

Het is daarom goed dat er wordt gekeken hoe we zo 
efficiënt mogelijk met de beschikbare energie kunnen 
omspringen. Een prima idee is het om warmte die bij 
industriële processen vrijkomt (en dat is nogal wat in 
Zuid-Holland!) te benutten voor bijvoorbeeld stads-
verwarming of voor het verwarmen van kassen. Dat 
bespaart niet alleen veel geld, maar is ook beter voor 
het klimaat. Laten we het broeikaseffect maar beper-
ken tot de glastuinbouw.

Zoals u ziet heeft Vizier een nieuwe layout gekregen. 
Verandering van spijs doet eten. Hopelijk valt het in 
de smaak. 

Veel leesgenoegen!

Fractiemedewerker
worden?

In het najaar ontstaat bij de fractie 
een vacature voor de functie van 
fractiemedewerker. De bijzonderhe-
den zullen zo spoedig mogelijk op 
onze websites worden geplaatst. 
Dit bericht is dus een vooraankon-
diging.

Kijk op zuidholland.christenunie.nl 
of zuid-holland.sgp.nl

Reageren?
Inwoners van Zuid-Holland die hun mening 
over het omgevingsbeleid kenbaar willen ma-
ken kunnen dat doen door een bericht te stu-
ren naar onze fractie. We willen vooral graag 
weten waar zij aan denken bij de zes vernieu-
wingsambities en hoe en waar de provincie 
deze ambities kan realiseren. Per email:
fractie@zuid-holland.sgp-christenunie.nl

De publieksversie van het omgevingsbeleid 
is te vinden op de website van de provincie 
https://www.zuid-holland.nl/actueel/omge-
vingsbeleid
Klik aan de rechterzijde bijna onderaan op 
”Ambitienotitie 2018”.

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld.
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Amendement Bentwoudlaan aangenomen
Wilco Scheurwater, Statenlid ChristenUnie

Voorgeschiedenis
Een uitvoeringsbesluit van het plan Verlengde Bent-
woudlaan dreigde tijdens de Statenvergadering van 
januari even in de prullenbak terecht te komen. De 
toezeggingen van Gedeputeerde Staten (GS) bij het 
debat over dit plan gaven te weinig garanties dat 
enkele grote verkeersknelpunten adequaat zouden 
worden opgelost.

De fractie SGP&ChristenUnie voorzag dat er bij af-
wijzing van het plan helemaal niets meer zou gebeu-
ren aan deze knelpunten. De regio Alphen aan den 
Rijn-Boskoop-Waddinxveen-Hazerswoude zou dan 
waarschijnlijk wel veel extra verkeer aantrekken, maar 
voor het verkeer dat het gebied wil verlaten zou geen 
oplossing worden geboden. En daar zou niemand 

iets mee opschieten. Ons voorstel om het debat op 
dat moment te onderbreken en later dit jaar voort te 
zetten, kreeg ruim steun.
Vanaf dat moment hebben Henk van Dieren en onder-
getekende intensief overleg gevoerd met wethouders, 
raadsleden, belangenvertegenwoordigers en agrari-
ers, en natuurlijk ook met gedeputeerde Vermeulen 
en zijn ambtenaren om te bekijken hoe een oplossing 
voor de genoemde knelpunten gevonden kon worden. 
We wilden een integrale afweging; voor het te nemen 
uitvoeringsbesluit zijn álle knelpunten van belang. 
Er werd gewerkt aan een amendement dat tijdens de 
Statenvergadering van april ingediend zou worden. 
Het zag er even spannend uit. Hoe zouden andere 
fracties en GS reageren op ons amendement bij het 
voorstel om de in uitvoering te nemen? 

De Staten in april
Gedeputeerde Staten wilden dolgraag dat Provinci-
ale Staten deze keer wél zouden instemmen met het 
voorstel waarvoor in januari nog onvoldoende steun 
was. In haar amendement (een voorstel om aan het 
GS-voorstel iets te wijzigen) heeft de SGP&Christen-
Uniefractie aandacht gevraagd voor een totaalplan, 
rekening houdend met de woningbouwopgave van 
Zoetermeer, de situatie in Hazerswoude-Dorp en de 
positie van de agrariërs. Het amendement kreeg ruime 
steun. Hiermee werd een nieuwe fase ingeluid, waarin 
intensief zal worden onderzocht hoe voor de gegeven 
knelpunten een goede oplossing kan worden gevon-
den.

Totaalplan
Het plan voor een Verlengde Bentwoudlaan (N207 
Zuid) kan niet los worden gezien van het verbeteren 
van de totale verkeerssituatie in het gebied, ook rich-
ting N11 en de kruisingen met de Gouwe. 
Na een gezamenlijke studie dient ook een gezamen-
lijke keuze te worden gemaakt. De vraag die moet 
worden beantwoord is of de weg zoals voorgesteld, 
ook op de lange termijn zal voldoen.
Voor dit knelpunt en voor dat van Hazerswoude-Dorp 
moet gezamenlijk onderzoek worden verricht. De 
resultaten hiervan moeten in de verdere procedure 
worden meegenomen.

Hazerswoude-Dorp
Door de aanleg van de voorgestelde N207 Zuid (de 
Verlengde Bentwoudlaan) en de geplande woning-
bouwopgave van Zoetermeer zal de verkeersdrukte op 

de N209 door Hazerswoude sterk toenemen. Ook voor 
dit traject moet er duidelijkheid komen als het gaat 
om de toekomstbestendigheid van het plan. 

Agrariërs
Door de aanleg van de voorgestelde N207 Zuid (de 
Verlengde Bentwoudlaan) worden vijf tot zeven agra-
riërs gedupeerd doordat hun bedrijfspercelen worden 
doorsneden. Om die reden zijn zij geen voorstander 
van de aanleg van de weg. 
Omdat het algemeen belang van de aanleg van de 
weg boven het bijzondere belang van de individuele 
ondernemer gaat, is het noodzakelijk dat de overhe-
den met deze agrariërs tot gezamenlijke oplossingen 
en mogelijk tot individuele maatwerkoplossingen 
komen. De uitkomsten kunnen worden vertaald in 
een wijziging van het bestemmingsplan. Deze laatste 
actie dient door de gemeente Waddinxveen te worden 
uitgevoerd.

Ze komen steeds vaker voor en zijn steeds heviger: 
hoosbuien. In korte tijd valt er heel veel regen. In 
de week waarin ik dit schrijf is al 4 dagen op rij voor 
delen van het land ”code oranje” afgegeven. Dinsdag 
29 mei ontvingen we, als leden en steunfractieleden 
van Waterschap Hollandse Delta, een mail van de 
Secretaris-Directeur. Daarin schreef hij dat het wa-
terschap met het oog op de weersverwachting voor 
woensdag 30 mei een behoorlijk aantal voorzorgs-
maatregelen had getroffen om er voor te zorgen dat u 
en ik droge voeten zouden houden.

Natuurlijk is het niet zo dat hier pas aan wordt ge-
dacht als de buien zich aandienen. Waterbeheer 
vraagt het hele jaar door de volle aandacht van 
waterschappen en als het goed is ook van provincies, 
gemeenten en burgers. Want iedereen heeft daarin 
een eigen taak en verantwoordelijkheid. 
De provincies bepalen de norm: hoe vaak mag water-
overlast voorkomen? Dit is afhankelijk van de functie 
van een gebied: op een weiland mag vaker water 
blijven staan dan in de straten van dorpen en steden, 
om maar een voorbeeld te noemen.

Waterschappen zien erop toe dat er voldoende plaat-
sen zijn voor waterberging en dat de sloten en kana-
len het water snel kunnen afvoeren met behulp van 
gemalen, hevels en als het nodig is ook met pompen. 
De gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor 
de aanwezigheid van voldoende sloten en vijvers in 
het stedelijk gebied om het hemelwater op te van-
gen. Ze zorgen ervoor dat het water van de wegen en 
straten in de dorpen en steden vlot kan weglopen. Dat 
gebeurt via putten, drainage en riolering. Samen zijn 
waterschappen en gemeenten er verantwoordelijk 
voor dat de watergangen regelmatig worden uitgebag-
gerd, zodat er voldoende ruimte is om extra water op 
te vangen en weg te pompen. 

En u en ik? Wij kunnen er voor zorgen dat het water in 
onze tuinen weg kan. Nee, niet naar de openbare weg 
of de brandgang achter het huis. Maar kan het bij u de 
grond in? Of ligt uw tuin (bijna) vol met tegels? Op ons 
eigen terrein kunnen we vaak nog veel doen. Geza-
menlijk verantwoordelijkheid dragen voor de opgaven 
waarmee we geconfronteerd worden, dat is waar we 
voor staan. 

Bij mij thuis moet het grind op het pad worden vervan-
gen. Toch maar eens kijken of dat met waterdoorla-
tende tegels kan.

Het was weer raak 
deze week…

Hoosbuien
Jantien Fröling, steunfractielid Chris-

tenUnie Waterschap Hollandse Delta
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Als vertrekpunt bij de uitwerking heeft de provincie 
zes vernieuwingsambities geformuleerd. Deze zijn:

• een klimaatbestendige delta (inspelen op kli-
maatveranderingen);

• een nieuwe economie (o.a. ten aanzien van 
energiegebruik, grondstoffen, onderwijs, ver-
duurzaming);

• een levendige metropool (o.a. verdichting, 
voorzien in woningbehoefte, leefbaarheid klei-
ne kernen, ruimte tussen dorpen en steden);

• energievernieuwing (o.a. windenergie, herge-
bruik restwarmte, energie-efficiënt bouwen);

• moderne mobiliteit (weg-, water-, spoor- en 
luchtwegen, duurzaamheid, veiligheid, digitali-
sering);

• een gezonde en veilige leefomgeving (biodi-
versiteit, landschappen, luchtkwaliteit, natuur-
ontwikkeling, cultureel erfgoed, groen-blauwe 
zones).

Het beleid zal echter blijvend aan verandering onder-
hevig zijn, want de maatschappij staat niet stil en is 
nooit af. Het is de bedoeling dat het omgevingsbeleid 
nog in deze Statenperiode (vóór maart 2019) door 
Provinciale Staten wordt vastgesteld.



Fractievoorzitter Servaas Stoop ontving op 26 
april uit handen van commissaris van de Koning in 
Zuid-Holland, Jaap Smit, een Koninklijke onderschei-
ding. Directe aanleiding voor de onderscheiding was 
zijn 25-jarig lidmaatschap van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Stoop werd benoemd tot Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau.
In oktober 2017 werd het 25-jarig Statenlidmaatschap 
al gevierd. Dat gebeurde onder meer met een sym-
posium. Het versiersel kan bij zittende Statenleden, 
ministers en burgemeesters alleen bij de jaarlijkse 
lintjesregen worden uitgereikt. Zo zat er dus nog iets 
”in het vat”. 

De uitreiking had plaats in het gemeentehuis van Ko-
rendijk. Naaste familie en andere relaties en een heel 

groot deel van het ambtenarencorps van de gemeente 
Korendijk waren op 26 april aanwezig. Betrokkene is 
momenteel waarnemend burgemeester van Korendijk.
De decorandus kreeg lovende woorden te horen, eerst 
van de commissaris en daarna van collega-statenlid 
Henk van Dieren. De commissaris roemde Stoop om 

zijn ervaring, zijn gedetailleerde kennis 
van processen en procedures en zijn grote 
verantwoordelijkheidsgevoel. ”Elke rol 
neem je met enthousiasme en op integere 
wijze op je.” Van Dieren memoreerde met 
name Stoops rolvastheid: bij het onder-
werp van de agenda blijven en niet allerlei 
zijpaadjes inslaan. Ook zijn inzicht in 
complexe processen en het vermogen om 
in situaties van grote tegenstellingen men-
sen bij elkaar te brengen, werd genoemd.

Van de organisaties waarvoor Stoop 
zich vanuit zijn christelijke overtuiging in 
de achterliggende decennia heeft inge-
zet noemen we: Sjaloom Zorg, Hospice 
Calando, CuraMare, Rode Kruis, Pro Life 
Overlegplatform, Cedrah, Vereniging Gere-
formeerd Schoolonderwijs, Gevangenen-

zorg Nederland en sinds enige tijd ook voor Passend 
Onderwijs Goeree-Overflakkee en Driestar Educatief.
Stoop heeft de SGP op tal van posten gediend: te be-
ginnen als lid van de steunfractie in Hendrik-Ido-Am-
bacht, verder als afdelingsbestuurslid, redactielid van 
het blad Zicht, bestuurslid van het Voorlichtings- en 
Vormingscentrum, beroepsmatig als beleidsmede-
werker van de Tweede Kamerfractie, en, zoals reeds 
genoemd, het 25-jarig Statenlidmaatschap. Al met al 
een zeer respectabel aantal posities.

In de Statenvergadering van februari dit jaar stond 
het digitaal publiceren van kennisgevingen*) vanuit 
de provincie Zuid-Holland op de agenda. Provinciale 
Staten hadden eerder al besloten om te stoppen met 
de kennisgevingen in gedrukte media, zoals kranten. 
Er was echter een aantal fracties die dit besluit wilde 
terugdraaien zodat het publiceren in kranten niet 
gestopt zou worden.

Wij vonden dit als fractie SGP&ChristenUnie een 
slecht idee. Het is belangrijk om te melden dat we 
groot voorstander zijn van het betrekken van de ach-
terban bij provinciale onderwerpen. Het goed informe-
ren van alle betrokkenen hoort hier vanzelfsprekend 
bij. Waarom is onze fractie dan toch voor het stoppen 
van publiceren in gedrukte media?

De belangrijkste reden is de grote kostenpost die hier-
mee gemoeid is. We spreken over enkele tienduizen-
den euro’s per maand. Wij denken dat we met dit geld 
op een andere manier de bevolking veel beter kunnen 
bereiken dan in gedrukte media. Waarbij nog gezegd 
moet worden dat niet bekend is of en in welke mate 
de kennisgevingen in kranten etc. door de burger 
opgemerkt worden.

De tweede reden om alleen nog digitaal te publiceren 
heeft te maken met de slagvaardigheid van de provin-
cie. Het (steeds weer) terugdraaien van besluiten is 
niet effectief, zeker niet als dit dient om een politiek 
statement te maken. Dat was bij dit onderwerp zeker 
het geval. 

Toen er gestemd moest worden over het terugdraai-
en van het eerder genomen besluit, bleek de fractie 
SGP&ChristenUnie (samen met een eenmansfractie) 
de enige te zijn die hier tegen was. Als fractie willen 
we graag dat provinciaal geld goed besteed wordt. 
Liever zouden we het publicatiebudget willen gebrui-
ken om eerst te onderzoeken op welke manier we de 
bevolking het beste kunnen informeren om vervolgens 
een kanaal te kiezen dat past bij deze tijd. Ook de 
gedeputeerde had moeite met het terugdraaien van 
het besluit en stond sympathiek tegenover ons alter-
natief. Het laatste woord is hier zeker nog niet over 
gesproken.

*) Een kennisgeving bevat bijvoorbeeld een bericht 
over een aangevraagde of een verleende vergunning

Tegen de stroom in...

Jacco Schonewille
Statenlid ChristenUnie

Op het gebied van energiebeleid is er momenteel 
veel aan de hand. Dat komt vooral doordat wij op 
korte termijn afstand willen doen van het Groningse 
gas. Het zoeken naar alternatieven hiervoor is hoogst 
noodzakelijk, willen we niet steeds afhankelijker 
worden van landen met regiems die een nukkig bui-
tenlandbeleid voeren en energieleveranties kunnen 
gebruiken voor hun geopolitieke spel. Maar dat is 
niet het enige.

De eerste inzet van 
het energiebeleid is 
besparing. Voor wat 
niet nodig is wordt 
geen energie op-
gewekt en/of aan-
gevoerd. Evengoed 
moeten we de energie die er al is niet weggooien. 
Denk daarbij aan (rest)warmte. In Zuid-Holland komt 
veel warmte vrij bij de diverse industriële complexen 
die onze provincie rijk is en waarbij in de huidige situ-
atie grote hoeveelheden CO2 worden uitgestoten. Dit 
is nadelig voor de luchtkwaliteit en daarmee ook zeer 
schadelijk voor onze gezondheid. 

De fractie SGP&ChristenUnie steunt het beleid van de 
provincie om sterk in te zetten op het gebruik van vrij-
gekomen warmte. Men kan stellen dat er in dat geval 
sprake is van hergebruik van energie. Zo wordt er hard 
gewerkt aan plannen om warmte uit de Rotterdamse 
industriegebieden Botlek en Europoort via gedeelte-
lijk reeds bestaand leidingwerk te transporteren naar 
de glastuinbouwgebieden in het Westland en in de 
Zuidplas. Ook de stad Leiden komt hiervoor in aan-

merking. Daar is nu nog een verouder-
de installatie voor stadsverwarming in 
bedrijf. De stad heeft dus al een warm-
teleidingnetwerk. In Dordrecht wordt 
op kleinere schaal de restwarmte van 
de vuilverbrandingsinstallatie ingezet 
voor wijkverwarming en zijn er plannen 
om dit netwerk verder uit te breiden. 

Wat is beter: energie die er al is (opnieuw) te gebrui-
ken of deze in de lucht te laten verdwijnen? Herge-
bruik betekent dubbele winst. Door bestaande warmte 
te gebruiken wordt energie bespaard; en bovendien 
vervuilt het gebruik van die warmte de luchtkwaliteit 
niet. 

Niet weggooien
maar gebruiken 
Henk van Dieren, Statenlid SGP

Dubbele winst
quote-left

Servaas Stoop geridderd
Flip Mak, fractiemedewerker
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industry

De Oranjesluis in het Westland staat zó dicht langs 
de rijbaan van de Maasdijk dat veel mensen hun 
snelheid even inhouden. De Maasdijk was vroeger 
de hoofdweg als je vanuit Rotterdam naar Hoek van 
Holland reed. Ik vroeg het mij vaak af: Wat is dat toch 
voor een gebouw? 

Met de naam Oranjesluis wordt eigenlijk de eronder 
liggende sluis bedoeld. Het gebouw bovenop de sluis 
bestaat uit een technisch deel en een sluiswachters-
woning, het vroegere jachthuis. 
Het uit 1676 daterende gebouw 
hoorde bij het nabijgelegen 
Huis Honselersdijk, ook wel 
Slot of Paleis Honselersdijk. 
Dit paleis werd gebouwd door 
Prins Frederik Hendrik, zoon van 
Prins Willem van Oranje, nadat 
hij het kasteel dat op dezelfde 
plek stond, had laten afbreken. 
Het nieuwe paleis werd net als 
de enorme tuin (met onder meer 
ruim 65.000 bomen!), gebouwd 
in Franse stijl. Voor Frederik 
Hendrik diende het als jachtslot 
en voor de ontvangst van vele 
belangrijke gasten. Op bewaard 
gebleven tekeningen is een 
imposant gebouw en een fraaie 
tuin te zien. Het werd wel ”Klein 
Versailles” genoemd. Een deel 
van het voormalige paleisge-
bouw bestaat nog.

De Maasdijk beschermt het Westland al eeuwen tegen 
het hoge water van de Maasmonding. Evenzo hielden 
de duinen het zeewater tegen. Het overtollige water 
uit het Westland kon echter moeilijk worden afge-
voerd. De afvoer moest via Maassluis en Vlaardingen. 
De problemen verergerden nadat er, in opdracht van 
Frederik Hendrik, een kanaal was gegraven van Den 
Haag naar het -lager gelegen- Honselersdijk. Het vuile 
water hoopte zich op. Het heeft jaren geduurd voor 
het probleem werd opgelost. 
De Oranjesluis werd gebouwd om vers Maaswater het 
gebied in te brengen. Na enige jaren bleek het water 
te zout voor de tuin van het verderop gelegen Paleis 
Honselersdijk en werd besloten dat de sluis alleen 
nog als uitwateringssluis gebruikt zou worden. Of dat 

daarna altijd zo geweest is is niet duidelijk.
In het jachthuis verbleven gasten van de Oranjes; de 
polder was hun jachtgebied. Zo hadden sluis en jacht-
huis een dubbelfunctie voor het paleis.
Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed wordt het sluishuis bij de Oranjesluis aange-
duid als ”een gebouw van eenvoudige doch harmoni-
sche architectuur”.

[Bronnen: Wikipedia en wos.nl]

De winkelstraat 
verandert
Ixora Balootje, Statenlid ChristenUnie

Op 9 april had opnieuw een achterbanbijeenkomst 
plaats voor alle raadsleden, wethouders en water-
schapsbestuurders van SGP en ChristenUnie in de 
provincie Zuid-Holland. Deze keer stond de detailhan-
del centraal. Dirk Jan Droogh van Droogh Trommelen 
en Partners, adviseur op het gebied van Ruimte en 
Strategie, gaf een presentatie met als titel: ”Ontwikke-
lingen in het consumentengedrag en de detailhandel”, 
met als centrale vraag: ”Op welke wijze kan de lokale 
en provinciale politiek hierin een rol spelen?”

Droogh vertelde eerst iets over de winkelgebieden 
in Zuid-Holland. Logischerwijs is het winkelaanbod 
in en rondom de grote steden het grootst. Keerzijde 
daarvan is echter dat ten gevolge van de economi-
sche crisis de leegstand in die gebieden hard heeft 
toegeslagen. In de kleine plaatsen en dorpen is men 
al gauw tevreden met winkels die de consument van 
de basisbehoeften kunnen voorzien. Voor de overige 
producten is men bereid om naar de stad te reizen en 
in de grotere winkelcentra inkopen te doen. Maar ook 
aan de kleinere centra en dorpen is winkelsluiting niet 
voorbij gegaan. De spreker kon uit eigen onderzoek 
gegevens tot op lokaal niveau laten zien. 

Een toenemende trend die het voor de huidige winke-
lier lastig maakt is het winkelaanbod op internet, de 
zogeheten webwinkels. Steeds meer consumenten 
maken daar gebruik van. Droogh vertelde welke voor-
delen, maar ook welke nadelen het heeft als steeds 
meer consumenten zich richten op webwinkels. 

Behalve raadsleden, wethouders en waterschapsbe-
stuurders waren ook veel afdelingsbesturen vertegen-
woordigd. Na de presentatie hielden zowel SGP als 
ChristenUnie afzonderlijk hun ledenvergadering. Daar 
kwamen jaarverslagen, bestuurswisselingen en de 
Statenverkiezingen van 2019 aan de orde.
De avond werd afgesloten met een hapje en een 
drankje. 

Te zout voor
de paleistuin
Flip Mak, fractiemedewerker

Voormalig fractieadviseur R.D. (Roelie) Struijk-de 
Haan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Van 1995 tot 2011 was zij bestuurlijk actief voor 
de ChristenUnie en haar voorloper, het Gereformeerd 
Politiek Verbond, in Zuid-Holland. Namens het pro-
vinciale afdelingsbestuur was zij geruime tijd actief 
als adviseur voor de Statenfractie. De Statenfractie 
feliciteert haar met deze Koninklijke onderscheiding.

Lintje voor
Roelie Struijk
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