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In het Vizier
Verkiezingen. Ze lijken nog ver weg. Toch werpen twee verkiezingen
hun schaduwen al vooruit. Eerste-Kamerlid mr. G. Holdijk legt in dit
nummer uit waarom het geen goede zaak is dat bij de
Statenverkiezingen van 2007 het aantal Statenleden flink wordt
teruggebracht. Juist kleine partijen zullen hiervan nadeel ondervin-
den. En dat is niet goed voor de democratie.
In september van dit jaar hebben de verkiezingen voor het nieuwe
Waterschap Rivierenland plaats. Hoewel hieraan geen politieke partij-
en deelnemen, is het goed dat in het bestuur ook mensen zitting heb-
ben met een SGP- of ChristenUnie-achtergrond. Kandidaten zijn wel-
kom!
Verder leest u over de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van
Koningin Beatrix. Noord- en Zuid-Holland trekken hiervoor samen op.
Statenlid Kees Freeke zit in de klankbordgroep die de festiviteiten die
komend najaar plaatshebben voorbereidt. Hij blikt vooruit.
Bepaald ‘verrassend’ is de uitkomst van een onderzoek van de provin-
cie naar het eigen functioneren. ”De uitslag was wat grijzig. De pro-
vincie doet niet veel verkeerd, maar ook niet zoveel buitengewoon
goed. Het gaat zo allemaal zijn gangetje”, vat Joop Evertse samen.
Het kost wat, maar dan weet je wél waar je aan toe bent. Evertse
moest denken aan de wapenspreuk van Gorinchem: ”Fortes Creantur
Fortibus”. Vrij vertaald betekent dat zoiets als ”Sterken brengen
krachtigen voort”. Evertse: ”Misschien, heel misschien, gloort er dan
toch nog een sprankje hoop, ook voor de provincie Zuid-Holland.
Want wij kennen in ieder geval één buitengewoon sterke statenfrac-
tie. Dat kunnen we zo wel van onszelf vaststellen. Zonder onder-
zoek.”
Jammer dat de Statenverkiezingen pas in 2007 plaatshebben.

Vermindering
Statenzetels slecht
voor de provincie
Het aantal Statenzetels per provincie varieert in ons land op dit
moment –op basis van de Provinciale-Statenverkiezing van 2003–
van 47 (Flevoland) tot 83 (Noord en Zuid Holland), in totaal 762. Bij
de volgende verkiezingen, in 2007, zal (op basis van de veronderstel-
ling dat dezelfde inwonertallen zouden gelden) het totale aantal
Statenzetels zijn teruggebracht tot 564; een vermindering dus met
198.
Dit effect zal het gevolg zijn van de Wet van 24 februari 2005 tot wij-
ziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aan-
tal leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten (Staatsblad
2005, 185).
Deze wet, die nog niet in werking is getreden, maar naar verwachting
wel vóór de Statenverkiezingen van maart 2007 in werking zal zijn
getreden, vloeit voort uit een op 29 juni bij de Tweede Kamer onder

verantwoordelijk-
heid van de minister
van Binnenlandse
Zaken en
Koninkrijksrelaties
(BZK), K. de Vries,
ingediend wetsvoor-
stel. Het voorstel is,
na enkele amende-
ringen, op 12 juni
2001 door de
Tweede Kamer aan-
genomen. Vóór
stemden (slechts) de
PvdA, VVD en D66.
In de Eerste Kamer
vond de behande-
ling pas plaats op 1
februari jl. en de
hoofdelijke stem-
ming op 22 februari.
Het wetsvoorstel
werd met 35 tegen

34 stemmen aangenomen. De lange duur van de Eerste-
Kamerbehandeling had tot gevolg dat het voorstel, anders dan de
regering voor ogen stond, niet de status van wet kreeg vóór de
Statenverkiezing van 2003.

Slagvaardiger
De oorsprong van het wetsvoorstel ligt al in een tweede notitie van
de minister van BZK, dr. A. Peper, van oktober 1999, getiteld
"Inrichting en functioneren binnenlands bestuur", die reeds betrek-
king had op de beperking van het aantal leden van Provinciale
Staten. De argumentatie voor dit voornemen én het daarop volgende
wetsvoorstel komt in het kort hierop neer: (1) Vergroting van de
bestuurskracht en slagvaardigheid van het openbaar bestuur en het
meer sturen op hoofdlijnen; (2) de grootste gemeenten, die aanmer-
kelijk meer taken behartigen dan een provincie, kennen hoogstens 45
gemeenteraadsleden; (3) de huidige omvang van Provinciale Staten is
vooral historisch te verklaren en leidt op dit moment niet meer tot
logische uitkomsten.
Het eerste argument vormde het hoofdargument. Het nemen van
besluiten door organen met een kleinere omvang zou minder tijd
kosten. De taak van Provinciale Staten zou kleiner worden (controle-
ren, meer op hoofdlijnen sturen). Dit alles tegen de achtergrond van
het streven naar een slankere, meer efficiënte en effectievere provin-
ciale overheid.
Opvallend is echter dat in de genoemde notitie de minister de met de
verkleining te bereiken effecten vergezeld laat gaan van woorden als
"ik verwacht", "waarschijnlijk", "zal kunnen'', ''de kans wordt ver-
groot'' en "een bijdrage zal kunnen leveren". Allerminst is dus sprake
van stellige zekerheid omtrent het te bereiken resultaat van de ver-
kleining van de statencolleges. Het enige wat thans zeker is, is dat
verkleining zijn beslag zal krijgen.

Mr. G. Holdijk
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Kleine fracties
In de Eerste Kamer heb ik op het hoge "verwachtingsgehalte" van de
regeringsargumenten maar ook op de ondeugdelijkheid daarvan
gewezen. Slagvaardigheid en bestuurskracht zijn niet afhankelijk van
kwantiteit maar van kwaliteit (cultuur) van Statenleden. Juist kleine
fracties, die het meest getroffen worden door de verkleining, zijn
altijd al gewend geweest zich tot hoofdlijnen te beperken. Bovendien
hebben zij nogal eens een voortrekkersrol bij de controle van
Gedeputeerde Staten, die in veel gevallen gevormd worden vanuit de
grootste fracties.
Daarbij komt dan nog het feit dat door de dualisering van het provin-
ciaal bestuur de werkbelasting naar de ervaring van de (meeste) hui-
dige Statenleden bepaald niet afgenomen is; eerder is het omgekeer-
de het geval. Tenslotte is onweerlegbaar dat de verkleiningsoperatie
de democratische representativiteit van de bevolking aantast, althans
vermindert, hetgeen ook dóór kan werken in de samenstelling van de
Eerste Kamer. Als gezegd, de kleinere fracties zullen de helft, een
derde of een kwart van hun vertegenwoordigers in moeten leveren
en enkele eenmansfracties verdwijnen wellicht.
Anderzijds heb ik mij niet tegen een vorm van maximering van het
aantal Statenleden per provincie gekeerd.
Alle contra-argumenten en de geschetste nadelen ten spijt, bleef de
regering het voorstel verdedigen en kreeg zij de steun van de Kamer
(met een meerderheid van één stem. Een besluit waar ik geen heil
voor de provincies van verwacht.

Mr. G. Holdijk, fractievoorzitter SGP Eerste Kamer en lid Provinciale
Staten van Gelderland

Van STIP naar STAP
Provinciale Staten namen op 22 oktober 2003 een motie aan waarin
werd besloten om een commissie in te stellen die onderzoek moest
doen naar het procesverloop van zogenoemde mobiliteitsprojecten:
aanleg van wegen en openbaar-vervoervoorzieningen. Doel was om
inzicht te krijgen in de oorzaken van stagnatie.
Eenvoudig gezegd: Hoe komt het dat deze projecten a. heel vaak veel
te lang duren en b. bijna altijd (veel) meer geld kosten dan gepland.
Op 12 november 2003 begon de commissie Stagnatie Infrastructurele
Projecten, kortweg STIP, aan haar opdracht. Zes Statenleden, onder
wie ondergetekende, hadden zitting in deze commissie. Er werden
vier projecten geselecteerd waarvan bij drie ervan duidelijk sprake
was van vertraging (de aanleg van de N470 en de ZoRo-lijn tussen
Zoetermeer en Rotterdam en het Drie-in-Een-project in het Westland)

en een project dat juist wel succesvol was (de verbreding en verdie-
ping van de A4 bij Leiden/Leiderdorp).
We hebben ondervonden dat een dergelijke opdracht veel moeilijker
was dan aanvankelijk werd gedacht. Ondanks de hulp van een extern

bureau kostte het de commissie ruim veertig maal vergaderen.
Tussentijds moest veel tijd worden besteed aan het tot in detail
bestuderen van de projecten om ook goed voorbereid de ‘verhoren’
van de bestuurders, oud-bestuurders, ambtenaren en andere betrok-
kenen te kunnen voeren.
Vanaf het begin was het niet de bedoeling van de commissie om, wat
tegenwoordig bijna mode is, schuldigen aan de schandpaal te nage-
len en zo de aandacht te trekken. Nee, wij wilden een rapport publi-
ceren waarmee we zouden aangeven hoe het in de toekomst béter
zou kunnen gaan. Zuid-Holland heeft, wat dit betreft, de primeur van
alle provincies.

Problemen
De commissie STIP constateerde onder meer dat:
- Het in de voorfases al vaak mis ging.
- Dat de betrokken partijen vaak geen duidelijk besef hadden van de

noodzaak van het project.
- Dat er geen harde afspraken waren gemaakt met betrekking tot de

financiën.
- Dat er soms langs elkaar heen werd gewerkt in de ambtelijke orga-

nisatie.
- Dat de kostenramingen niet altijd even zuiver waren, zodat er later

in het proces problemen ontstonden over de vraag wie bij over-
schrijding van het geraamde bedrag wat zou betalen.

- Dat er zoveel partijen in Zuid-Holland zijn waarmee onderhandeld
moet worden (gemeenten, stadsregio’s, waterschappen enz.) dat er
met recht gesproken kan worden van bestuurlijke drukte. Te veel
kapiteins op één schip dus.

- Dat het soms grote verloop van projectmanagers niet bijdroeg tot
een vlot verloop.

- Dat ambtenaren met een ”technische bouwpet” op vaak geen oog
hadden voor mensen met een ”groene milieupet” op en omge-
keerd. Dit bevordert de samenwerking duidelijk niet.

En zo valt er nog wel een aantal zaken te noemen.

De commissie komt nu met een aantal aanbevelingen, zoals bijvoor-
beeld:
- Zorg aan het begin van het project voor een heldere analyse van

nut en noodzaak.
- Zorg dat alle partijen de noodzaak van het project inzien en ”er

voor gaan”.
- Zorg ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

(Verkiezingen moeten er bijvoorbeeld niet de oorzaak van zijn dat
de hele discussie opnieuw wordt gevoerd.)

- Zorg ervoor dat tussentijds niet steeds nieuwe wensenlijstjes wor-
den ingediend.

- Zorg voor een goed procesmanagement.
- Zorg vanaf het begin voor een integrale benadering. (Bij de aanleg

van wegen moeten bijvoorbeeld ook de gevolgen voor het milieu
worden betrokken.)

Het is maar een kleine greep.
Woensdag 25 mei jl. is het rapport besproken in Provinciale Staten.
Het was voor de commissie prettig om van alle politieke partijen en
ook van de zijde van Gedeputeerde Staten te horen dat er grote
waardering was voor het werk dat is gedaan. Het werd omschreven
als degelijk, van een hoog ambitieniveau, met een professionele aan-
pak enz. De aanbevelingen van de commissie moeten nu worden uit-
gewerkt.

Task Force
Het proces van de aanleg van infrastructurele projecten zal worden
bewaakt door een in te stellen ”Task Force”, zodat er in de toekomst
beter en slagvaardiger zal worden gewerkt. Een en ander zal gevol-
gen hebben voor de rol en betrokkenheid van Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten en ook voor het ambtenarenapparaat. Van STIP
moeten er nu STAPPEN worden gezet om de verbeterpunten en aan-
bevelingen in praktijk te brengen. Van STIP naar STAP al met al.

Commisie STIP
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Het was een hele klus, waar ontzettend veel tijd in ging zitten. We
kijken toch met voldoening terug op deze periode waarin ook de
SGP/ChristenUnie haar partijtje kon meeblazen.
Rest ons nog als commissie, u raadt het al… een gezamenlijk etentje
ons door Gedeputeerde Staten toegezegd.

Andries van Dijk

Provincie bekijkt
zichzelf in spiegel
Onlangs, beste lezer, hebben wij in onze Statenvergadering weer
volop toepassing kunnen geven aan het wat volkse spreekwoord
”Wie zichzelf niet kietelt, lacht nooit”.
Wat was er aan de hand? De provincie had een bestuurskrachtmeting
uit laten voeren. Om het maar eens in bestuurlijke taal te zeggen, een
onderzoek naar de vraag in hoeverre het provinciaal bestuur van
Zuid-Holland goed is berekend op haar taak en daar naar behoren
invulling aan geeft. Hoe zo’n idee ontstaat is nooit precies te achter-
halen. Een belangrijke aanleiding vormde in ieder geval het feit dat
de provincie dit soort onderzoeken ook met enige regelmaat aanbe-
veelt bij gemeenten. Sommigen kwalificeren dat aanbevelen als
opdringen, maar dat is natuurlijk kwaadsprekerij.
Onder het motto ”Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een
ander niet”, maar dan omgekeerd, is een poosje geleden besloten
ook de provincie aan zo’n toets te onderwerpen.
Voor enige honderdduizenden euro’s werd een bureau ingehuurd en
werd een begeleidingscommissie met wat klinkende namen
benoemd, en aan de slag! Onlangs mochten de Staten het resultaat
bespreken. Dat was me wat. Iedereen, nou ja iedereen, maar in ieder
geval veel provinciale insiders, keken met enige spanning uit naar dat
resultaat. Dat viel wat tegen. De uitslag was wat grijzig. De provincie
doet niet veel verkeerd, maar ook niet zoveel buitengewoon goed.
Het gaat zo allemaal zijn gangetje.
Nu werd die uitslag ook wel een beetje beïnvloed door de gehanteer-
de onderzoeksmethode. Als je met grote clusters werkt en daarbij
veel dingen op één hoop gooit, dan kom je al gauw tot weinig span-
ning opleverende gemiddelden.
Ja, natuurlijk kwam er nog wel wat meer uit. Een paar dingen die we
echt wel goed doen en ook wat dingen die beter kunnen, maar spec-
taculair was het allemaal niet.
De ene spreker in het Statendebat vond het wel een aardig resultaat,
een ander wilde meer onderzoek en de volgende concludeerde dat
het toch allemaal niet zo heel rooskleurig was. Uiteindelijk bleef als
groot vraagteken in de statenzaal hangen wat we hiermee nu
moesten.

Geen moraal
Nu de moraal van het verhaal zult u denken. Nou, die is er eigenlijk
niet. Eén van de leerpunten voor de SGP/ChristenUnie is in ieder
geval dat we ons niet meer snel moeten laten verleiden tot allerlei
onderzoeken die veel tijd en geld vragen, maar waarvan je van tevo-
ren eigenlijk al kunt aanvoelen dat ze weinig praktisch nut hebben.
Het is namelijk niet de eerste keer dat er iets soortgelijks gebeurt.
Tenslotte, geachte lezer, toch nog dit, want het moet natuurlijk goed
aflopen. De in het Latijn gestelde wapenspreuk van de goede stad
Gorinchem (ook wel Gorkum genoemd) luidt: ”Fortes Creantur
Fortibus”. Vrij vertaald betekent dat zoiets als ”Sterken brengen
krachtigen voort”. Misschien, heel misschien, gloort er dan toch nog
een sprankje hoop, ook voor de provincie Zuid-Holland. Want wij ken-
nen in ieder geval één buitengewoon sterke statenfractie. Dat kunnen
we zo wel van onszelf vaststellen. Zonder onderzoek.

Uw fractievoorzitter, mr. Joop Evertse.

Ambulancezorg: 
Op tijd op de juiste
plaats? (2)
Ongeveer een jaar geleden schreef ik in Vizier dat de ambulancezorg
stevig ter discussie staat. Er is nog weinig veranderd. Voor een ingrij-
pende wijziging van het bestaande systeem heeft de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer ingediend. De belangrijkste discussiepunten gaan over de ver-
deling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aangaande plan-
ning en financiering en de positie van de meldkamer, mede gezien de
verhouding met de meldkamers van andere hulpdiensten, zoals poli-
tie en brandweer. Ik heb er nog geen duidelijk beeld van of de Kamer
de minister uiteindelijk zal steunen. Tot nu toe is in elk geval niet
gebleken dat men met extra geld over de brug zal willen komen.
Intussen lijkt de afbraak van goede ambulancezorg door te gaan.
Provincies en gemeenten maken zich zorgen over de spreiding en
beschikbaarheid van ambulances, zeker in meer landelijke gebieden.
Er zal dus het nodige aan de wetgeving en aan het financiële kader
moeten worden verbeterd! 
Op 23 maart 2005 had een spoeddebat plaats in Provinciale Staten
over de knelpunten in de ambulancezorg, vooral op Goeree-
Overflakkee. Dit was direct voorafgaand aan een vergadering van het

algemeen bestuur van de Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond
(RHRR) over de vermindering van het aantal ambulancestandplaatsen
in de regio. Het was voor mij een bijzondere ervaring, omdat ik voor
onze Statenfractie woordvoerder ben, terwijl ik als burgemeester van
Dirksland lid ben van bovengenoemd algemeen bestuur.
De SP wilde zelfs dat de provincie ervoor zorgt dat er twee ambulan-
cestandplaatsen blijven op Goeree-Overflakkee, desnoods te betalen
uit eigen financiële middelen. Daarvan heb ik gezegd dat het niet
onze verantwoordelijkheid is om zo te reageren op een dreigende
situatie. Immers, het hek zou van de dam zijn: ook in Ridderkerk en
Krimpen aan de IJssel zijn grote problemen met de aanrijtijden.

Helder signaal
Het Statenbrede signaal was overigens volstrekt helder: iedereen
moet een beroep kunnen doen op goede ambulancezorg. De huidige
voorstellen zijn een onaanvaardbare aantasting van het de kwaliteit.
Maar aangezien de provincie haar bevoegdheden waarschijnlijk zal
kwijtraken, is er niet echt een mogelijkheid om in te grijpen.
Zonder toeters en bellen haalde ik het daarna maar net om deel te
nemen aan de discussie en besluitvorming bij de RHRR in Rotterdam.

Foto:Jarno Volm
er



Daar werd trouwens besloten nog geen nieuw plan vast te stellen,
maar eerst extra druk uit te oefenen op de landelijke overheid.

Drs. Servaas Stoop

Ambtsjubileum
Koningin Beatrix
Dit jaar viert Koningin Beatrix haar 25-jarig regeringsjubileum. Bij de
viering staat niet de persoon van de Koningin centraal, maar de invul-
ling die zij aan haar functie geeft. In dat kader bezoekt zij dit jaar alle
provincies. Op 11 november komt zij naar Zuid-Holland en gaat ze op
bezoek in het Westland.
In de maand november worden door Noord- en Zuid-Holland geza-
menlijk een aantal activiteiten georganiseerd. De Staten hebben
samen een budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Onze
Oranjegezinde fractie steunde dit voorstel en ondergetekende stelde
zich kandidaat voor deelname aan de klankbordgroep. Deze groep
van 6 Statenleden uit beide provincies (ondergetekende was 1 van de
3 Zuid-Hollandse leden) beoordelen het programma en doen sug-
gesties. Gepoogd is om een gevarieerd programma op te stellen, niet
alleen voor bestuurders, maar ook voor de bevolking, zowel jong als
oud.
Wat zit er zoal in het programma?
* Op 1 november is er een gezamenlijke vergadering van de Staten

van Noord- en Zuid-Holland. Er worden drie inleidingen over ons
staatsbestel gehouden: over het verleden (door prof. dr. A. Th. van
Deursen, historicus), over het heden (door mr. Tjeenk Willink, Raad
van State) en over de toekomst (door wethouder Aboutaleb van
Amsterdam). De vergadering wordt gehouden in de
Augustijnenkerk te Dordrecht. Dit is vlakbij de historische staten-
zaal waarin de eerste vrije vergadering van de Staten van Holland

werd gehouden. Dat was in 1572, vlak na de verovering van Den
Briel door de Watergeuzen. Toen stelden de Staten gelden beschik-
baar aan Prins Willem van Oranje om oorlog tegen Spanje te voe-
ren. Deze vergadering stond onder leiding van Philips van Marnix,
heer van St Aldegonde, als afgevaardigde van de Prins.

* Voor jongeren op basisscholen (groep 7/8) wordt een Holland Quiz
georganiseerd. Deze quiz wordt begeleid met lespakketten vol
wetenswaardigheden over de provincies. Dit in samenhang met het
onderstrepen van de band met het koningshuis en de viering van
het ambtsjubileum van de Koningin.

* Er komt een Liedfestival. Aan scholieren wordt gevraagd op een
vooraf gecomponeerde soundtrack teksten te schrijven voor een
lied over de provincie, een gelegenheidsvolkslied of een ode aan
de jubilerende Koningin.

* Voor studenten wordt gedacht aan bezoeken van Gedeputeerden
aan de vijf universiteiten in Noord- en Zuid-Holland. Daar wordt
dan gediscussieerd over een zevental belangrijke provinciale
beleidsthema’s. Om de discussie op gang te helpen wordt gezocht
naar Statenleden met een andere visie op de te behandelen onder-
werpen dan het collegelid.

* Voor de ouderen is de serie televisieprogramma’s ”Ontdek
Holland” gepland, waarbij een aantal locaties in de twee provin-
cies die een link hebben met het vorstenhuis wordt bezocht. Deze
programma’s worden uitgezonden door de regionale TV-zenders.

Standbeeld Marnix
Lang niet alle ideeën van de klankbordgroep konden worden verwe-
zenlijkt. De financiën en de korte tijdsspanne vormden knelpunten. Zo
komt er geen ontwerpwedstrijd voor een beeld van Marnix van St
Aldegonde. Deze boezemvriend van Prins Willem van Oranje heeft in
Nederland helemaal geen standbeeld (alleen in Brussel staat er een!).
Wel komt er een Holland-boek, een populaire versie van de vierdelige
serie ”Geschiedenis van Holland”.
Afsluiting van de festiviteiten heeft plaats met een slotmanifestatie te
houden op 24 november in Haarlem. Daarbij hebben ook de finales
plaats van de Holland Quiz en het Liedfestival. Een compleet over-
zicht van de activiteiten is te vinden op de website www.holland-
maand.nl.

Drs. Kees Freeke

Nog eens rode 
contouren
Mensen met een goed geheugen of degenen die Vizier netjes archive-
ren, herinneren zich misschien dat al eerder is geschreven over het
streekplan Oost en de daarin opgenomen rode contouren. Met die
rode grenzen worden in dat streekplan de lijnen aangegeven waar-
binnen zich de bebouwing van elke stad, elk dorp en elk gehucht
mag bewegen.
Bij de vaststelling van het nieuwe streekplan was met die contour-
vaststelling nogal gegoocheld. Voornamelijk om te voorkomen dat
gemeenten en particulieren zich hiertegen zouden kunnen verzetten.
Bij diezelfde vaststelling was namens de fractie van de
SGP/ChristenUnie al aangegeven dat dit juridisch verkeerd dreigde te
gaan en bovendien bestuurlijk niet zo netjes was.
Het bijna onvermijdelijke gebeurde enige tijd daarna. De Raad van
State deed de uitspraak dat de gevolgde werkwijze niet acceptabel
was en dat de contouren ongeldig waren. Tot zo ver de geschiedenis,
waarvan wij u eerder mededeling hebben gedaan.
Maar nu verder, want de zaak moest natuurlijk gerepareerd worden.
Aan diverse geleerde dames en heren was hierover advies gevraagd.
Die waren echter op punten nogal tegengesteld. Wat nu? Kort door
de bocht komt het hier op neer: dat je als provincie zelf die rode
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grenzen zeer dwingend kunt vaststellen (dat heet een Concrete
Beleids Beslissing), maar dan moet je wel aan heel strenge eisen vol-
doen; voor je het weet spreekt de Raad van State er zijn veto over
uit.
Het kan ook op een andere manier (dat noemt men een
Structurerend Element): de provincie legt de gemeenten min of meer
op de zaken in het bestemmingsplan te regelen. Dat is wat gemakke-
lijker. De keuze die wordt gemaakt levert ook weer verschil op voor
de rechtsgang, maar het voert wat ver om dat in Vizier allemaal uit
leggen. Dat is voer voor juristen en planologen.
Na diverse besprekingen en veel geharrewar, waarbij eigenlijk nie-
mand meer echt wist hoe het nu verder moest, hebben wij uiteinde-
lijk op een tactisch moment een voorstel gedaan. Dat is geaccepteerd
en intussen zonder discussie in Provinciale Staten aangenomen. Laat
dat idee nu verdacht veel lijken op hetgeen wij eerder bij de vaststel-
ling van het streekplan hadden gelanceerd, maar waarvoor toen
absoluut geen meerderheid was te vinden.
Dat is genieten, dat begrijpt u. En het is nog goed voor het planologi-
sche beleid van de provincie ook… 

Mr. Joop Evertse

Ambtsgebed (2)
In Vizier 2005-1 werd de invoering van het ambtsgebed bij vergade-
ringen van de Staten van Holland in de zestiende eeuw besproken.
Ook werd de aangepaste tekst zoals die gold vanaf 1635 gepresen-
teerd (onder anderen gebruikt door Johan de Witt).
Onder het bewind van Koning Willem I werd in 1815 een nieuwe
tekst opgesteld door de heer van Leyden van West-Barendrecht, gou-
verneur van Zuid-Holland. De tekst had een deïstisch karakter: de
naam van Christus kwam er niet meer in voor en ook het persoonlijk
geloof werd niet meer beleden. Desondanks werd op voordracht van
deze gouverneur het volgende artikel 2 van het Reglement van Orde
door de Staten in het jaar 1818 vastgesteld:
”Alle de leden gezeten zijnde, opent de president in persoon de ver-
gadering met het navolgend gebed: Algenoegzaam Opperwezen. Wij
bidden U, dat Gij ons ondersteunen wilt in het volbrengen der werk-
zaamheden, welke ons zijn opgelegd, en dat onze raadplegingen
mogen strekken tot nut der ingezetenen van de provincie van
Holland. Amen.”
Na de splitsing van de provincie Holland (in 1840), werd voorgesteld
om het ambtsgebed af te schaffen. In 1850 deed het Statenlid
Geraerds Thesingh een schriftelijk voorstel om dit juist niet te doen,
maar om het gebed op te nemen in het Reglement van Orde van
Zuid-Holland.
Daarop werd een statencommissie gevormd, die adviseerde om het
gebed toch niet in het Reglement op te nemen ”uit eerbied voor het
gebed”. Het bezwaar tegen het gebed betrof de vrees dat het uit-
spreken zou ontaarden in een koud ritueel waaraan het hart geen
deel nam.
Bij de daarop volgende discussie in de Staten voerde de voorzitter,
Graaf van Bylandt, gebruik makend van een bepaling in de toenmali-
ge Provinciewet, een hartstochtelijk pleidooi om het gebed te behou-
den. Elke macht is eerbied schuldig aan de Hoogste Macht die in de
hemel troont. Het is gepast het Opperwezen dank te betuigen voor
de zegeningen, waarmede onze provincie door Hem bekroond wor-
den. Voor Statenleden die bezwaar hebben tegen het gebed, bestaat
steeds de gelegenheid om daaraan niet deel te nemen. In de daarop
volgende stemming werd het ambtsgebed, na een kleine tekstwijzi-
ging, met 41 tegen 23 stemmen, wel in het Reglement van Orde van
Zuid-Holland opgenomen.
(Wordt vervolgd)

Drs. Kees Freeke

Bezoek Rijn- en
Bollenstreek
Met enige regelmaat brengt de fractie werkbezoeken aan de verschil-
lende regio’s in Zuid-Holland. Hierbij gaan we in op de actualiteit en
tevens gaan we in gesprek met de raadsleden en wethouders van de
SGP en de ChristenUnie.
Op 10 mei hebben we de regio Holland-Rijnland bezocht. Rond 14.00
uur werden wij gastvrij ontvangen door de Rijnsburgse veiling Flora
Holland. Medewerkers van de veiling én van het regionaal bestuur
Holland-Rijland hebben ons bijgepraat over de problematiek en de
actualiteit van de regio.
Twee zaken sprongen er uit. Als eerste het belang van de bloemen-
en bollensector. De veiling in Rijnsburg met alle toeleverende bedrij-
ven levert de regio zo´n 10.000 arbeidsplaatsen op. Het is daarom
van groot belang dat er voldoende ruimte voor deze sector overblijft.
De suggestie om de hele sector te verplaatsen naar een gebied in
Nederland waar nog veel ruimte over is (bijvoorbeeld het noorden)
werd dan ook snel van tafel geveegd. Dat zou immers een economi-
sche en sociale ramp zijn voor de omgeving Rijnsburg, waar een
groot gedeelte van de bevolking afhankelijk is van de bloemensector.
Daarmee samen hangt de bereikbaarheidsproblematiek in de regio.
Het verkeer op en rond de A4 en A44 loopt nu al dagelijks vast. Met
de voorgenomen woningbouw (denk alleen al aan Valkenburg) wordt
de verkeersdrukte alleen maar groter.
Een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, de A44 en de A4 richting
de N11 is dan ook noodzakelijk. Momenteel wordt studie gedaan
naar de mogelijke tracés voor deze nieuwe weg.

Veel steen
’s Avonds hebben we in Katwijk gesproken met de raadsleden en
wethouders uit de regio. Samen hebben we nagedacht over verschil-
lende actuele onderwerpen met een groot lokaal belang, maar ook
over de provinciale betrokkenheid daarbij. Zo is onder meer gespro-
ken over de woonruimteverdeling, de kustverdediging, de toekomst
van vliegveld Valkenburg, de Rijnlandroute en over de RijnGouwelijn.
Terecht dat een der aanwezigen verzuchtte dat we het wel ”heel veel

Veiling Flora Holland, Rijnsburg
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over steen” hadden. Gelukkig is er meer dan steen. Dat bleek wel
toen we nog iets hoorden over de christelijke stichting De Brug in
Katwijk, voor verslavingszorg. Met behulp van enkele professionele
krachten en veel vrijwilligers worden verslaafden en hun naasten
opgevangen en begeleid.
Het is goed om als Statenleden en raadsleden op deze wijze met
elkaar te spreken, zodat we van elkaar weten waar wij mee bezig zijn
in de gemeenten en in de provincie.

Wilco de Bel, fractiemedewerker

Verkiezingen
Waterschap
Rivierenland
Per 1 januari 2005 is het Hoogheemraadschap Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden opgegaan in het Waterschap Rivierenland. Per 1
januari 2006 zal er een nieuw bestuur aantreden en zal het over-
gangsbestuur terugtreden. Daarvoor zijn verkiezingen nodig.
Algemeen is bekend dat waterschapsverkiezingen niet uitblinken in
een goede opkomst, met als gevolg dat de besturen een minder
goede afspiegeling vormen van de bevolking en daarmee ook geen
recht doen aan de beoogde democratie.
De kandidaatstelling voor deze verkiezingen is al in september, zodat
enige haast geboden is om geschikte personen te vinden.
In het verleden hebben de SGP en de voorgangers van de
ChristenUnie samengewerkt om ‘eigen’ kandidaten te ondersteunen.
Dit gebeurde toen via de regionale kieskringen. Nu deze niet meer
bestaan is het verzoek bij de provinciale besturen van SGP en
ChristenUnie gekomen om in dit opzicht faciliterend op te treden.
Zoals ook bij andere waterschapsverkiezingen zijn de besturen daar-
toe bereid.
Het aantal bestuursleden uit de regio Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden is in vergelijking met het vroegere
Hoogheemraadschap aanmerkelijk minder, niet meer dan acht. Het
voormalige gebied van het Hoogheemraadschap is immers één van
de kiesdistricten geworden van het waterschap Rivierenland.
Het gevolg is dat het aantal bestuursleden met een SGP- of
ChristenUnie-achtergrond ook gering zal zijn. Er is dus gegronde
reden om gezamenlijk op te trekken. Voor een goed resultaat is het
ook noodzakelijk dat het aantal kandidaten van onze partijen niet al
te groot is. Hoe groter het aantal kandidaten hoe kleiner de kans op
een zetel zal zijn.
Er geldt geen lijstenstelsel zoals we dat bij andere verkiezingen
gewend zijn, maar een personenstelsel. Kandidaten moeten zelfstan-
dig besluiten tot deelname aan deze verkiezingen, er is dus geen
fractievorming. Zo geldt ook dat bij aftreden nummer 2 op de lijst
niet automatisch de opvolger is. Daarbij komt nog dat er een stelsel is
van categorieën namelijk ongebouwd, gebouwd en ingezetenen en
mogelijk nog bedrijven. Dit leidt ertoe dat per categorie maar 2 of 3
kandidaten gekozen kunnen worden. Vervolgens komen we toe aan
de vraag wat u kunt betekenen bij deze verkiezingen. Allereerst, bent
u iemand (of kent u personen in uw omgeving) met een SGP- of
ChristenUnie-achtergrond die eerder een bestuurstaak heeft verricht
in het waterschap? Of hebt u bestuurservaring in een andere grote
organisatie? Kortom, we zoeken geschikte en ervaren mensen.
De werkgroep die de verkiezingen voorbereidt kent al enkele perso-
nen die zich kandidaat willen stellen. Maar om een goede afweging
te kunnen maken is het nodig over meer namen van mogelijke kandi-
daten te beschikken. Ook is het belangrijk kandidaten te noemen per
onderscheiden categorie, zoals hiervoor geschetst.
Voor opgave van mogelijke kandidaten (per categorie) kunt u terecht
bij:

Voor de SGP: H. van Dieren, 0347-341568 email h.van.dieren@pzh.nl
Voor de ChristenUnie: J.C. Buchner, 0184-414909 email:
j.buchner@sliedrecht.nl
Adres Werkgroep verkiezingen Rivierenland 2005 p/a Rijnstraat 69,
3363 EB  Sliedrecht.

Uw reacties
De oproep in de laatste Vizier om te reageren naar de fractie, heeft
verschillende reacties opgeleverd. Het is niet de bedoeling deze reac-
ties in Vizier te bespreken, maar alle reacties worden door de fractie
besproken en beantwoord. In sommige gevallen kunnen we onze
standpunten verduidelijken of aanscherpen. In andere gevallen kun-
nen we informeren of doorverwijzen naar andere instanties. Ook kun-
nen we soms actie ondernemen, bijvoorbeeld door vragen te stellen
in een statencommissie.
De oproep om ons te benaderen blijft onverminderd staan!
U kunt ons op vele manieren bereiken: telefonisch, schriftelijk of per
e-mail.
Op onze website vindt u onder andere schriftelijke vragen en bijdra-
gen aan statenvergaderingen. Enkele steeds terugkerende onderwer-
pen zijn als dossier gegroepeerd.
Bezoek ook onze website: www.zuidholland.sgpchristenunie.nl 

Wilco de Bel, fractiemedewerker

Agenda
De provinciale ChristenUnie houdt op D.V. 8 september een regiobij-
eenkomst met het thema “Onrust in de Polder”, over de invulling van
de Zuidplaspolder. U kunt hierbij in discussie gaan met raadsleden uit
het Zuidplasgebied en statenleden.
De vergadering begint om 20.00 uur in Dorpshuis Swanla,
Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen. Voor informatie: 0182-612574.
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