
In het Vizier
Inderdaad, dit is Vizier! Het blad heeft na vijf
jaar een nieuwe outfit gekregen. De bedoeling
is natuurlijk dat Vizier er fris en eigentijds uit-
ziet. Of dat gelukt is, mag u als lezer beoorde-
len.
Maar een mooie verpakking kan natuurlijk niet
zonder goede en leesbare inhoud. Ook daar-
aan heeft de redactie extra zorg besteed.
In dit nummer maakt u onder meer kennis
met een drietal nieuwe Statenleden. Ook de
nieuwe fractiemedewerker, Jonathan van der
Geer, stelt zich voor. Deze enthousiaste men-
sen zullen er –samen met de oudgedienden–
voor zorgen dat de provinciale politiek in be-
weging blijft. Niet als doel op zich, maar in het
belang van de provincie en van haar inwoners.
Ook deze Vizier is weer gevuld met een aantal
krenten uit de provinciale pap. Het zijn zaken
waar de ‘gewone’ burger mee te maken heeft:
waar komen nieuwe woningen? Waar moet het
groen blijven? Waar is glastuinbouw gewenst?
Hoe zit het met de overlast van Rotterdam
Airport? Kortom, zaken die mensen raken. En
waarover de fractie ChristenUnie/SGP duide-
lijke, en soms verrassende, standpunten
heeft.
Maar dat laatste is eigenlijk geen verrassing.
Dat wist u al. Uit al die vorige nummers van
Vizier.

Veel leesgenoegen!
Namens de redactie,
Rudy Ligtenberg

Het UPR in een alinea
Net voor het zomerreces presenteerde de re-
gering het lang verwachte Urgentieprogramma
Randstad (UPR). Het kabinet geeft daarin aan
dat snellere besluitvorming nodig is om er
voor te zorgen dat de Randstad een duurzame
en concurrerende economische topregio wordt
en blijft. Daarin is plaats voor de sociale, cul-
turele en ecologische behoeften van de hui-
dige èn toekomstige bewoners. Bereikbaarheid
en economische dynamiek, kwaliteit van leven
en een klimaatbestendige en veilige delta zijn
in het programma de drie hoofdopgaven.
Snellere besluitvorming moet tot stand komen
door de inzet van bestuurlijke duo’s, een mi-
nister en een regionale bestuurder die samen
dit traject voort trekken.

Het Zuid-Hollands belang
Het UPR is voor Zuid-Holland van groot be-
lang. Jammer genoeg is er te weinig in terug
te vinden van het door de Randstadprovincies
en de vier grote steden verrichte voorwerk.
Om te onderstrepen dat Provinciale Staten het
belang van het urgentieprogramma erkennen,
was er binnen een week na publicatie een
korte gedachtewisseling. Een ding werd glas-
helder: er is nog heel wat voor nodig om alle
bestuurlijke neuzen dezelfde kant op te krij-
gen.

De inbreng van ChristenUnie/SGP
Tijdens de Statenvergadering van 27 juni heb
ik het volgende naar voren gebracht:

• Een urgentieprogramma zou kort en krach-
tig moeten neerzetten welke besluiten de ko-
mende periode te verwachten zijn en wanneer
de concrete verbeteringen in de hoofdinfra-
structuur gerealiseerd moeten zijn. Het UPR
voldoet daar niet aan, want het is te weinig
selectief en biedt te weinig handvatten voor
snelle besluitvorming. Al met al; de urgentie
van de problemen in de Randstad word door
het kabinet onvoldoende onderkend.
• Bij sommige al lang slepende Zuid-Hol-
landse dossiers staat vermeld dat nadere stu-
dies moeten worden gedaan. Daarbij wordt
niet concreet ingegaan op de termijn, waar-
binnen besluiten tot aanleg moeten zijn geno-
men, laat staan dat helder wordt wanneer
realisatie gepland staat. Ik heb als illustratie
gewezen op de gebreken bij de passages over
de A4 door Midden-Delfland en die over de
viersporigheid voor de trein tussen Den Haag
en Rotterdam
• Voor te veel projecten zijn de financiële
middelen nog niet geregeld. Bij sommige pro-
jecten staat de optimistische veronderstelling
dat er geen rijksgeld nodig is.
• Er moet een analyse van Gedeputeerde
Staten komen voor een verdere discussie in
het najaar. De tegelijkertijd gepubliceerde
startnotitie Randstad 2040 van de minister
van VROM vereist een aparte studie en be-
spreking.

Servaas Stoop
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Randstad-urgentie onvoldoende!
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Chris Schaapman, Statenlid
Ik ben Chris Schaapman (39) en sinds dit
voorjaar Statenlid. In de fractie draai ik sinds
de zomer van 2001 mee. Dus ik ken al heel

wat van de onder-
werpen waarover we
moeten besluiten.
Maar er verandert
ook veel. Dat is inte-
ressant en biedt
kansen voor de ont-
wikkeling van onze
provincie en haar in-
woners. Maar kan
ook ten koste gaan
van het moois dat
we hebben, zoals

open groene gebieden of andere waarden
waar we van genieten. En dus is het belangrijk
dat we daar als ChristenUnie/SGP over mee
besluiten.
Met zes Statenleden en een Gedeputeerde
werken we aan de thema's uit ons pro-
gramma, waarbij ik in verkiezingstijd als kern-
achtig uitgangspunt formuleerde: ”Goed
wonen, oog hebben voor elkaar. Een vitaal
platteland, een leefbare stad. Mens en natuur
in balans.”

Jonathan van der Geer, fractiemedewerker
Als nieuwe fractiemedewerker stel ik mij graag
voor. Een jaar geleden had ik niet kunnen
denken dat ik hier zou werken. Net als de

meesten van u
kende ik de provin-
ciepolitiek ‘slechts’
via Vizier. Deze laat-
ste maanden wordt
mij echter steeds
meer duidelijk hoe
relevant het provin-
ciaal bestuur is.
Als lid van de Chris-
tenUnie, afkomstig
uit een echt SGP-
nest, wil ik mij graag

inzetten voor de publieke zaak. Dit is gewor-
teld in een diep bewustzijn dat juist ik als
christen op dien te komen voor wat kwetsbaar
is en om het potentieel wat er in mens -maar
ook dier en plant- aanwezig is, zo veel moge-
lijk te benutten. Naast het werk hier ben ik
voor 3 dagen per week werkzaam op het par-
tijbureau van de ChristenUnie in Amersfoort,
waar ik mij bezig houd met partijopbouw bij-
voorbeeld via de Permanente Campagne.
Naast mijn werk in de politiek ben ik actief in
mijn kerkelijke gemeente in Den Haag en pro-
beer ik samen met andere mensen een aantal
maatschappelijke initiatieven van de grond te
krijgen. Verder volg ik de studie politicologie
van de Universiteit Leiden en loop ik graag
hard aan het Haagse strand.
Ik draag graag bij aan het fractiewerk, onder
andere op gebied van de communicatie rich-
ting burger, bedrijf en pers. Ik zal mijn best
doen om provinciepolitiek zichtbaarder te
maken. Daarom nodig ik u uit om uw reacties,
vragen en suggesties te mailen naar
jk.vander.geer@pzh.nl of mij te bellen op
070-4417051 (op woensdag bereikbaar).

Jantien Fröling, Statenlid
Mijn naam is Jantien Fröling-Kok. Ik ben 49
jaar, gehuwd met Jan Remmert Fröling, met
wie ik samen 2 lieve meiden heb. Uit een eer-
der huwelijk heb ik 3 uitwonende kinderen,
twee dochters (met inmiddels ook twee

schoonzonen en 1
kleinkind) en één
zoon.
Sinds 2002 ben ik
griffier in de ge-
meente
Bernisse. In dat-
zelfde jaar ben ik
ook begonnen als
mediator. Met en
voor mensen werken
is ook de centrale
drijfveer in het vrij-

willigerswerk dat ik gedaan heb en doe. Mo-
menteel ben ik onder meer voorzitter van de
ChristenUnie-kiesvereniging Voorne-Rozen-
burg en lid van de Commissie voor bezwaren
en geschillen binnen de PKN.
Ik deed nauwelijks iets met mijn belangstel-
ling voor de politiek. Door mijn huwelijk met
Jan Remmert –politiek actief, maar helaas
binnen een andere partij– en mijn baan als
griffier ontstond de behoefte ook zelf politiek
actief te worden. Ik werd lid van de Christen-
Unie, de partij die qua levensvisie en politiek
gedachtegoed het dichtst bij mij staat. Als
Statenlid wil ik me vooral inzetten voor het te-
gengaan van de verrommeling en het dicht-
slibben van het open landschap. We moeten
leren dat keuzes maken niet betekent dat we
toch van alles een beetje willen realiseren.
God heeft ons de aarde gegeven om die te be-
wonen en daarvoor te zorgen. Dat is geen
eenvoudige opgave, maar wel een heel we-
zenlijke. Voor die opgave wil ik me met hart
en ziel inzetten in afhankelijkheid van onze
Hemelse Vader en met uw hulp.

Willy de Zoete, Statenlid
Ik ben Willy de Zoete-Van der Hout, 50 jaar,
gehuwd, met 3 volwassen kinderen. Ik ben
werkzaam als onderwijskundige bij Mondriaan,

één van de super-
grote MBO-scholen
in Zuid-Holland.
Daarnaast geef ik
een beperkt aantal
colleges aan de
Evangelische Hoge-
school over gezond-
heidszorgethiek en
alternatieve genees-
wijzen.
Ik ben opgevoed
met het besef dat je

je talenten -uit dankbaarheid- moet inzetten
op de plaats waar dat nodig is. Zo ben ik ook
betrokken geraakt bij de nieuw te vormen
ChristenUnie in Den Haag. Ik werd lid van de
fractie en later voorzitter van de kiesvereni-
ging. Omdat ik nog wat meer tijd had ben ik
ook gaan informeren of ik iets in de provincie
kon doen. Ik had namelijk opgemerkt dat dat
dé plek is om het politieke handwerk te leren.
Nu ik vaak in kleinere plaatsen kom, merk ik
dat de provincie daar voor de mensen echt wel
'in beeld' is. Veel meer dan ik als stadskind
dacht. Werkbezoeken helpen daarbij, deze
geef ik mede bekendheid via mijn weblog.
Mijn onderwerp in de Staten is de jeugdzorg.
Hier staan we als provincie voor een grote op-
gave: steeds meer jeugd ontspoort en on-
danks alle inspanning houdt het zorgaanbod
de vraag niet bij. We zullen een nieuwe aan-
pak moeten vinden. In de fractie kijken we se-
rieus naar de methode die in Overijssel
gebruikt wordt. Hulpverleners betrekken daar
niet alleen ouders in het proces, maar ook
grootouders en andere naasten.

Voorstellen
Vliegen of slapen

In het provinciale coalitieakkoord is
vastgelegd dat Rotterdam Airport
zich als zakenvliegveld moet kunnen
profileren binnen de huidige milieu-
grenzen en met behoud van het
nachtregime. Volgens statenlid An-
dries van Dijk dreigen deze mooie
woorden slechts mooie woorden te
blijven.

Andries, het coalitieakkoord bevat toch
duidelijke taal?
Het coalitieakkoord is duidelijk. Rotter-
dam Airport kan groeien, alleen moeten
ze volgens ChristenUnie-SGP de rek zoe-
ken in meer dagvluchten en blijft het
nachtregime onverminderd van kracht.
De minister van Verkeer en Waterstaat
Eurlings (CDA) lijkt echter een verzoek
van Rotterdam Airport te willen honore-
ren door de zogenaamde Aanwijzing van
2001 te herzien, dus te verruimen.

Wat houden de gevolgen van deze ver-
ruiming in?
Dit zou betekenen dat het aantal vluch-
ten op jaarbasis van 21.639 (2005) naar
25.320 kan stijgen. Door het gebruik van
stillere vliegtuigen en betere aanvlieg-
routes kunnen meer vluchten worden ge-
maakt terwijl men toch binnen de
afgesproken geluidscontour blijft.

Dus Rotterdam Airport zou dus nog meer
vluchten mogen uitvoeren dan ze nu al
doen?
Strikt genomen wel. Alleen willen wij
voorkomen dat de zinssnede uit het coa-
litieakkoord slechts mooie woorden blij-
ven. Om die reden heeft
ChristenUnie-SGP bijgedragen aan de
motie die aantasting van het huidige re-
gime met betrekking tot nachtelijk vlie-
gen wil voorkomen en de ruimte die
ontstaat, doordat er minder geluid wordt
geproduceerd, alléén overdag mag wor-
den opgevuld en dus beslist niet in de
nachtelijke uren. Provinciale Staten zal
dus niet instemmen met de voorgeno-
men ontwerp-wijziging van de minister.

Maar wat onderneemt u als de minister
deze verruiming toch toekent?
In diezelfde aangenomen motie staat op-
genomen dat minister eerst een slaap-
verstoringsonderzoek laat uitvoeren om
de nachtrust van duizenden omwonenden
te kunnen blijven garanderen. VVD en
CDA vonden de motie voorbarig en berie-
pen zich op de gemaakte afspraken.
Maar onze fractie gaat niet direct af op
iemands mooie ogen, wij willen een dui-
delijk en helder stellingname van PS en
GS. Nu de motie is aangenomen kan ie-
dereen rustig gaan slapen!

Jonathan van der Geer

Interview



Gas of gras
Kan er zomaar door de Gasunie een gascom-
pressorstation -met een oppervlakte van 6
hectare- gebouwd worden bij het dorp Wijn-
gaarden in het Groene Hart? Zoals u wellicht
weet wordt bebouwing van niet-agrarische be-
stemming in het buitengebied tegengaan.
De burgers in dat gebied komen hiermee
voortdurend in aanraking.
Voor onze fractie bestond en bestaat grote
onduidelijkheid welke procedures er gevolgd
moeten worden en welke overheidsinstanties
deze plannen toetsen. Temeer omdat, wan-
neer dit project als een “voorziening van alge-
meen nut” wordt bestempeld, de kans
aanwezig is dat het op basis van specifieke
regelgeving doorgaat, zonder dat wij het wil-
len.
Dat was de aanleiding voor ons om deze
zomer door middel van schriftelijke vragen
duidelijkheid te vragen van Gedeputeerde

Staten (GS). Onlangs kregen we na enige
tijd wachten antwoord van GS.
Is de onduidelijkheid nu weggenomen? Zeker
niet. Er wordt wel opgesomd wat normaliter
aan procedures gevolgd moeten worden en
welke overheidsinstanties daarbij betrokken
zijn. Maar opmerkelijk is dat GS in het kader
van de richtlijnen voor de Milieueffectenrap-
portage (MER) aan de Gasunie aangegeven
heeft de procedures nauwkeurig te beschrij-
ven.
Wij zullen dus heel goed moeten opletten
wanneer de MER verschijnt en nauwkeurig
nagaan wie wat te doen staat. Het is wel dui-
delijk dat met name de Gemeente Graaf-
stroom de grootste verantwoordelijkheid zal
hebben bij de toetsing van de plannen. Dus
Graafstroom, let op Uw zaak…….!

Henk van Dieren

Wat is nu een streekplan?
Een streekplan geeft voor een gebied aan
welke functie op welke plaats mogelijk is. Bij
functies valt te denken aan wonen, werken,
agrarische activiteiten, natuur, verkeer en bij-
voorbeeld ook aan glastuinbouw. Een streek-
plan wordt door de provincie vastgesteld en
heeft een looptijd van tien jaar. Daarna is her-
ziening van het streekplan wettelijk verplicht.
Het streekplan staat boven het gemeentelijke
bestemmingsplan, dat voor een kleiner gebied
in detail de ruimtelijke ordening regelt.
Tussentijds kan een streekplan gedeeltelijk
worden herzien als de provincie vindt dat in
het gebied bepaalde ontwikkelingen nodig zijn
waarvoor het streekplan geen ruimte biedt.
Voor een gedeeltelijke wijziging van het
streekplan wordt dezelfde procedure gevolgd
als bij een integrale herziening, maar dan al-
leen voor die nieuwe ontwikkelingen. Dit is al-
lemaal geregeld in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO). Overigens is er onlangs een
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening aan-
genomen, waardoor er nogal wat gaat veran-
deren. Deze wet gaat op 1 juli volgend jaar in.
Maar daarover een andere keer.
Als het gaat over streekplannen is de provincie
Zuid-Holland onderverdeeld in vier gebieden:
Oost, Zuid, West en Rotterdam Rijnmond.

Merkwaardige trend
Op dit moment zijn voor het Streekplan West
een aantal wijzigingen aan de orde.
Streekplan West dateert uit 2003 en loopt tot
2015. Het bestrijkt een gebied van de Bollen-
streek tot het Westland en van de kust tot de

lijn Leiden/Zoetermeer/Delft. Op 10 juli jl.
hebben Gedeputeerde Staten een gedeelte-
lijke herziening van het plan vastgesteld, de
zevende op rij. Dit keer betrof het veranderin-
gen in met name het Westland. De bedoeling
is onder meer om op twee plekken woning-
bouw mogelijk te maken –in combinatie met
groen en water– waar nu nog glastuinbouw is.
Ook op andere locaties in het Westland krijgen
te maken met een vergelijkbare functieveran-
dering.
Om het voor mezelf helder te krijgen, heb ik
een schema gemaakt van de voorgestelde wij-
zigingen. Behalve dat twee locaties worden
omgezet van ”glas” naar ”wonen”, zijn er nóg
twee plekken waar ”glas”, via ”wonen in het
groen” in ”wonen” wordt gewijzigd. Een an-
dere bestemming verandert van ”groen” via
”wonen in het groen” in ”wonen” en nog één
van ”groen” in ”wonen”. In totaal gaat het om
negen aanpassingsvoorstellen.
De fractie ChristenUnie/SGP is kritisch over de
voorstellen, met name omdat Gedeputeerde
Staten niet goed duidelijk maken wat de func-
tieveranderingen precies inhouden en waarom
ze nodig zijn. Het voorstel is slecht onder-
bouwd. Bovendien is opmerkelijk dat Gedepu-
teerde Staten ”groen” en ”glas” willen
veranderen in ”wonen”; meer rood dus. Een
merkwaardige trend in een ”glazen stad”.

(vervolg pagina 4)

Streekplan West tegen het
licht: glas en groen of rood?

Column
Een bijzonder
visitekaartje

Tja, daar sta je dan: je bent nieuwbak-
ken statenlid en mag je maidenspeech
houden over de jaarrekening 2006. Met
je maidenspeech wil je toch als het even
kan je visitekaartje afgeven: laten zien
dat je echt wat in te brengen hebt. Hoe
doe je dat nu over een jaarrekening van
een jaar waar je niet bij betrokken ge-
weest bent en waarvoor over het alge-
meen bijzonder weinig belangstelling is.
In de diverse commissies waar ik in zit
had ik feitelijk “mijn kruit al verschoten”.
Een collega statenlid wilde de honneurs
wel waarnemen, maar dat was mijn eer
te na. Het was immers in verschillende
commissies al “mijn” onderwerp geweest
en zou dus van zwakte getuigen als ik er
niet in de Statenvergadering het woord
over zou voeren. Ik bereidde me dus
voor met een gedegen en goed onder-
bouwd verhaal. Toen kwam het volgende
dilemma: voorlezen, met het risico dat
de aandacht verslapt, óf uit het hoofd,
met het risico op een minder goed ver-
haal óf, door de spanning, gehakkel!?
Onderweg naar het Provinciehuis bedacht
ik me dat ik van plan was hetzelfde te
doen wat ik het college van Gedepu-
teerde Staten (GS) verweet: namelijk
een mooi verhaal houden met veel mooie
woorden en volzinnen, waar de goede
toehoorder/ lezer de essentie maar uit
moet zien te halen. Waar ging het nu fei-
telijk om en waarom zou ik dat niet in
simpele bewoordingen duidelijk kunnen
maken?
Toen kwam het beeld van mijn hulp in de
huishouding mij voor de geest; zij legt
géén verantwoording af over datgene
wat ik normaliter van haar verwacht. Ze
legt alléén verantwoording af als ze dat
niet, niet helemaal of anders gedaan
heeft of wanneer ik haar gevraagd heb
iets anders te doen dan het reguliere
werk. Eureka: ik zou de staten en GS
gaan vertellen dat dit is wat wij van een
jaarrekening verwachten.
Snel voor de vergadering nog even een
klein briefje beschreven. Ik vergat het
mee te nemen. De heer Franssen (Com-
missaris van de Koningin) dacht blijkbaar
dat ik plankenkoorts had en stelde me
gerust met de woorden:”mevrouw Frö-
ling, we liggen aan uw voeten”. Gelukkig
was dat niet het geval, maar de toehoor-
ders “hingen wel aan mijn lippen”: geen
geritsel van de krant of onderlinge ge-
sprekken; ik had de aandacht. Ik zag
leden van de fractie tevreden kijken, hier
en daar een opgestoken duim en veel
complimenten na afloop. Geloof het of
niet: ik werd er verlegen van…. Maar het
deed me ook heel erg goed: met het
briefje van mijn hulp in de huishouding
heb ik mijn visitekaartje afgegeven!
Trots? Nee, dankbaar, want het was geen
eigen wijsheid, maar leiding van onze
Hemelse Vader: Hij is het die ons de
juiste woorden in de mond geeft als we
ons van Hem afhankelijk mogen weten.
Die afhankelijkheid heb ik ervaren en
hoop ik te bewaren, ook als het moment
daar is dat ik nogmaals het woord mag
voeren.

Jantien Fröling



Balanceren in
Oude-Rijnzone
In de Statenvergadering van afgelopen
juni is een besluit genomen over de ruim-
telijke ontwikkeling van het gebied tus-
sen Leiden en Bodegraven:
de Oude-Rijnzone.
Het is een mooi gebied, waarin het zoeken is
naar een goede balans tussen economie en
verstedelijking aan de ene kant én het open
en groen houden van het Groene Hart aan de
andere kant. Ook de open gebieden tussen de
kernen en de leefbaarheid van die kernen ver-
dienen aandacht.
Voorafgaand aan de besluitvorming heb ik veel
overlegd met betrokkenen in de regio en heb
ik het gebied vanaf de weg én vanaf het water
goed in me kunnen opnemen. Voor de fractie
woog in de besluitvorming het behoud van het
groen en de leefbaarheid van de kernen zwaar.
Ook wilden we dat er gebruikgemaakt zou
worden van bestaande bedrijventerreinen
voordat er nieuwe worden aangelegd. Na een
paar belangrijke wijzigingen konden wij in-
stemmen met het voorstel voor de verdere
ontwikkeling van dit gebied.

Op initiatief van ChristenUnie/SGP is aan het
voorstel op de volgende punten aangepast:

� Er komt een goede landschappelijke afron-
ding (ofwel: groene inpassing) van het uit
te breiden bedrijventerrein Bodegraven
langs de A12;

� Er wordt minimaal 10 procent extra vloer-
oppervlakte gecreëerd bij de herstructure-
ring van bedrijventerreinen. Dit geldt ook
voor de Oude-Rijnzone. Dit is een haalbare
ambitie, waarmee we onderstrepen dat het

belangrijk is om bestaande bedrijventerrei-
nen eerst goed te benutten voordat er
nieuwe worden aangelegd.

De fractie ChristenUnie/SGP verwacht dat de
provincie Zuid-Holland hiermee een lijn heeft
ingezet die tot een duurzame ontwikkeling van
de Oude-Rijzone leidt, waarin werken, wonen,
economie en ecologie nog beter in balans kun-
nen komen.

Chris Schaapman
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Daarom heb ik een motie ingediend –die aan-
genomen werd– om in het vervolg van de pro-
cedure Gedeputeerde Staten te dwingen beter
te onderbouwen waarom het omzetten van
”groen” en ”glas” in ”wonen” in dit gebied in
hun ogen noodzakelijk is. Dit temeer omdat
we eerder hebben afgesproken het glasareaal
op peil te houden en het groen in en om de
glazen stad te versterken.
En we mogen er toch vanuit gaan dat bij het
opstellen van het streekplan in 2003 in sa-
menspraak met de gemeenten een goede be-
langenafweging heeft plaatshad als het gaat
om de vraag welke functies op welke locaties
zijn gewenst?

Henk van Dieren Wegens de verbouwing van de Statenzaal kregen we onderdak in de Eerste Kamer.

Jaarvergadering Provinciale Vereniging SGP Zuid-Holland,
vrijdag 7 december, Driestar College Gouda, 20.00 uur.
Contactpersoon Ab Hoogesteger, tel. 078-6513124

In het volgende Vizier:

� Fractie op tournee
� Column van Gedeputeerde Joop Evertse
� Website ChristenUnie-SGP helemaal vernieuwd,

neem alvast een kijkje op www.zuidholland.christenunie-sgp.nl


