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In Memoriam 
Bas Roubos
31 december 1928 - 1 juni 2004

Op 1 juni 2004  werd Bastiaan Roubos door de Heere tot Zich geno-
men en op 5 juni werd hij op de Algemene Begraafplaats te Krimpen
aan den IJssel te ruste gelegd tot de dag van de opstanding.

Bas heeft pas in april afscheid genomen als bestuurslid van het
Provinciaal bestuur van de ChristenUnie Zuid-Holland en daarmee
kwam er voor hem een einde aan een lange periode van bestuurs-
werk. Eerst voor het GPV en later voor de ChristenUnie. Het zal dui-
delijk zijn dat de eerste periode de langste is geweest. Voor het huidi-
ge bestuur is de laatste periode echter de intensiefste geweest. Alle
perikelen rondom de fusie kwamen wat het secretariaat betreft op de
schouders van Bas. Nu waren die gelukkig breed genoeg om wat zor-
gen te dragen, maar hij had het er wel druk mee.

Bas was voor ons de spil waar het bestuur om draaide. Doe je dit
even, regel je dat alvast. Altijd was het op tijd tot in de puntjes gere-
geld. Daar hoefde je je geen zorgen om te maken. De agenda ver-
scheen altijd exact op tijd en als het vergadering was, wist je dat
alles in orde was.
Bas was een no-nonsense mens. Niet zeuren. Niet te moeilijk doen.
Doorgaan. Als je bestuurslid bent, moet je zorgen dat je aanwezig
bent. ”Ik snap niet hoe iemand kan functioneren als die zo vaak
afwezig is”, mopperde hij soms. Dat typeerde hem, want dat zou hem
zelf gauw overkomen. De enige afmelding die we kregen was het e-
mail in april om mee te delen dat hij niet goed in z’n agenda had
gekeken naar de datum.
Hij schreef: ”Bij het vaststellen van het vergaderschema 2004 is mij
helemaal ontgaan dat 21 april onze trouwdag is. Aangezien het dit-
maal de 50ste maal is en de kinderen schijnbaar iets van plan zijn,
kan ik het niet maken om dan te gaan vergaderen. Ik zal er dus op de
21ste helaas niet bijzijn.”
Daarmee stopte het emailcontact. Het werd tegelijk het laatste con-
tact.

Als er met de fractie besprekingen gevoerd moesten worden in het
provinciehuis in Den Haag, was Bas niet degene die het hoogste
woord voerde, maar wel de man die met een paar woorden zijn
mening gaf en dat was het dan, daar kon je het dan ook mee doen.
Meer was ook niet nodig. Heel knap vonden we het allemaal van
hem dat hij op zijn leeftijd zich nog zo op de computer had in
gewerkt. Enthousiast ging hij mee het e-mailtijdperk in en verzond
agenda, notulen en stukken per e-mail.

Volgend jaar ga ik stoppen, zei hij afgelopen najaar. Bas dat meen je
niet. Dat kun je ons niet aandoen. Ja, ik zal niet van de één op de
andere dag stoppen, maar het wordt tijd dat jullie naar een nieuwe
secretaris omzien. De dokter vindt dat ik het wat rustiger moet aan-
doen... met de Unievergadering stop ik ermee.

Daar sprak ik hem namens ons
allen toe en daar hield hij ook zijn
op één na laatste toespraak. Er
zou nog een officieel afscheid vol-
gen tijdens het jaarlijkse uitstapje
van het bestuur, op 26 juni. De zil-
veren speld van de ChristenUnie
om hem te eren voor zijn politieke
werk lag al klaar.

Toen kwam het telefoontje van de
huidige secretaresse en even later
de rouwbrief. De wereld staat dan
voor je gevoel even stil, want dit
kan niet.

Als wij dit al ervaren, hoe oneindig meer moet mevrouw Roubos,
moeten de kinderen en kleinkinderen dit ervaren. Bas is er niet meer,
hun aanspraak, hun toeverlaat is heengegaan, zijn inspraak is beëin-
digd. Zijn laatste toespraak heeft hij hier op aarde niet meer hoeven
houden. Maar die is verwisseld voor een aanbiddingslied hierboven.

U was zijn rots, zijn burg en al zijn macht
U Heer zijn loods en licht in storm en nacht.
U hebt Uw pelgrim veilig thuisgebracht.

Maak al Uw strijders in dit aards gevecht
Moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
Tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd

C. J. Hameeteman, voorzitter Provinciale Unie Zuid-Holland

In Memoriam 
C. Molendijk
In de vroege morgen van 19 juni jl. bereikte ons het droeve bericht
van het overlijden van onze politieke vriend, wethouder C. Molendijk
uit Korendijk. Nadat hij op 10 juni op het stembureau had gezeten,
ging hij ‘s middags vroeg naar huis. In de avond van die donderdag
werd hij getroffen door een hartstilstand. Na reanimatie werd hij
opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand was zorgelijk. Na een
week van vrees en hoop verslechterde zijn toestand en op 19 juni
heeft hij de tijd met de eeuwigheid verwisseld.
Aan een druk en veelzijdig leven kwam een einde. Cees Molendijk is
ruim 32 jaar politiek actief geweest. Eerst in de voormalige gemeente
Zuid-Beijerland als raadslid en wethouder, daarna in beide functies in
de gemeente Korendijk. Tevens was hij er loco-burgemeester.
Daarnaast bekleedde hij binnen de SGP diverse functies, zoals tweede
voorzitter van de kiesvereniging “Korendijk”, voorzitter van de SGP-
centrale “Hoeksche Waard” en voorzitter van het verband van SGP-
bestuurders in Zuid-Holland.
Zowel binnen de eigen achterban als in allerlei andere bestuurlijke
verbanden werd Molendijk zeer gewaardeerd en gerespecteerd om
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zijn grote deskundigheid en
vakkennis. Niemand, van
welke politieke signatuur
dan ook, deed vergeefs een
beroep op hem. Hij zou per
1 juli afscheid hebben
genomen van de plaatse-
lijke politiek.
Onze gedachten gaan uit
naar zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen. Zij verlie-
zen in hem een geliefde
man, vader en opa. Heilige
de Heere God deze roep-
stem aan ons aller hart.

H. van Kooten,
secretaris SGP-bestuurders
Zuid-Holland

Werkbezoek aan de
Krimpenerwaard
Op 2 juni jl. bracht de SGP/ChristenUnie-Statenfractie een werkbe-
zoek aan de Krimpenerwaard. De bedoeling was om een bezoek te
brengen aan het nieuwe J. Veurinkgemaal van het
Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en om in discussie te
gaan met de raadsleden en wethouders van SGP en ChristenUnie in
de gemeenten van de Krimpenerwaard over de bestuurlijke toekomst
van deze gemeenten. Vanwege uiteenlopende redenen zijn boven-
staande programmaonderdelen helaas niet doorgegaan. Het gesprek
met de bestuurders heeft in september plaatsgehad.

Wat wel doorging was een programma over de toekomst van de
veenweidegebieden in de Krimpenerwaard. Al jaren wordt gewerkt
aan de landinrichting in dit gebied. Om als fractie goed geïnformeerd
te worden over de stand van zaken en met name over de verschillen-
de standpunten in het gebied, hebben we het Hoogheemraadschap,
de WLTO (Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie), de DWLK
(Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard) en het
Zuid-Hollands Landschap uitgenodigd hun visie te geven en met ons
en elkaar in discussie te gaan.

Het Hoogheemraadschap schetste de situatie van de huidige en toe-
komstige landinrichting, waar waterbeheer als een blauwe draad
doorheen loopt. Er heeft in de Krimpenerwaard een verschuiving
plaats van (vooral) veehouderij naar meer natuurbeheer. Het
Hoogheemraadschap maakt zich met name zorgen over de voortgang
van het veenweidepact, waarin de drooglegging van de veenweide-
gebieden wordt geregeld.
De WLTO pleit voor het behoud en beheer van het unieke landelijke
gebied van de Krimpenerwaard. Hiervoor moeten voorwaarden
geschapen worden, waardoor het mogelijk is op economisch verant-
woorde wijze boer te zijn. Daaronder valt bijvoorbeeld een vergoe-
ding voor het in stand houden van het specifieke landschap in de
Krimpenerwaard. Als de veenweidegronden ”natuurlijke handicaps”
bevatten is een vergoeding noodzakelijk. Zonder zo’n vergoeding en
schaalvergroting, lijkt het onmogelijk een agrarisch bedrijf econo-
misch verantwoord te blijven runnen. De WLTO is voorstander van
peilverlaging van het oppervlaktewater, zodat de grond met zwaarde-
re machines kan worden bewerkt.
Ook de DWLK zet zich in voor het maximaal gebruik maken van sub-
sidieregelingen, om het landschap duurzaam te beheren. Wel heeft de

DWLK moeite met het verlagen van het oppervlaktewaterpeil, omdat
daarmee de inklinking van de bodem aanmerkelijk wordt versneld.
Ook vindt de DWLK dat het aantal peilgebieden niet moet worden
verhoogd naar ongeveer 80. Volgens de DWLK moet het aantal peil-
vakken worden verlaagd, wat minder kosten met zich meebrengt,
maar waardoor de polderlasten ook kunnen worden verlaagd.
Het Zuid-Hollands Landschap maakt zich zorgen over de kwaliteit van
het water in natuurgebieden. Het landbouwwater dient hier dan ook
zorgvuldig van gescheiden te blijven. Zuid-Hollands Landschap pleit
verder voor snelle uitvoering van het landinrichtingsplan, in het
belang van landschap en boeren.

Wilco de Bel

Foerageergebieden
voor ganzen en
natuurbeheer
Ter bescherming van ganzen en smienten heeft de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), dr. C. P. Veerman, bepaald
dat er uitgaande van het Beleidskader Faunabeheer in Nederland
80.000 hectare foerageergebied begrensd dient te worden, verdeeld
over alle provincies.
Zuid-Holland moet 10.500 hectare voor dit doel aanwijzen. Globaal is
er op papier nu 20.000 hectare begrensd, wat ter inzage is gelegd. Er
zijn veel bezwaren gemaakt om verschillende redenen. Volgens de

fractie SGP/ChristenUnie terecht, want op dit moment zijn er nog tal
van onzekerheden over de te nemen maatregelen en de gevolgen
daarvan. Daarnaast is het begrijpelijk dat een agrariër nooit met veel
enthousiasme ziet dat zijn percelen worden kaalgegeten. Wat overi-
gens niet betekent dat wij geen oog moeten hebben voor de natuur,
waar ook dieren onderdeel van uitmaken. Er zijn echter grenzen.
Onze fractie heeft dit in de commissie Groen, Water en Milieu aan de
orde gesteld. Er is volgens ons veel onduidelijkheid over het beleid op
lange en korte termijn. Ook roepen de financiële vergoedingen vra-
gen op. Gaan op den duur de planologische bestemmingen richting
”natuur” waar nu nog sprake is van een agrarische bestemming? En
wat zijn de gevolgen voor de regeling voor het agrarisch natuurbe-
heer (de zogenoemde SANpaketten)?
Kortom, uitstel tot er duidelijkheid bestaat is voor ons een optie,
mede omdat er op dit moment veel onduidelijkheid bestaat over ver-
schillende regelingen zoals agrarisch natuurbeheer en de ontwikke-
ling van veenweidegebieden. Vanuit de SGP/ChristenUnie-fractie
wordt er steeds weer op gewezen dat een structureel beleid nodig is
om draagvlak te creëren voor maatregelen die nodig zijn ten behoeve
van natuur en landschap. Daarbij kan de agrarische ondernemer een
belangrijke rol vervullen, mits aan de basisvoorwaarden wordt vol-
daan en het inkomen van de ondernemer gezond blijft.

J. Slingerland
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Gratis openbaar 
vervoer en andere
speeltjes
In het provinciale financiële jaar is een aantal specifieke momenten
te onderkennen. Daartoe behoren natuurlijk de behandelingen van de
begroting en de rekening, maar ook die van de zogenaamde Voor-
jaarsnota. In deze nota wordt een beeld gegeven van de meest recen-
te financiële stand van zaken en, wat bijna nog belangrijker is, ook
vooruitgeblikt naar de komende begroting. Ook wordt de behande-
ling van de Voorjaarsnota gebruik om politiek weer eens even de
puntjes op de “i” te zetten. De inbreng van de SGP/ChristenUnie-frac-
tie had als leidend thema “realiteitszin”. In die zin van, handel nu
eerst de lopende zaken maar eens netjes af en begin niet aan allerlei
nieuws als dat niet strikt nodig is. Als voorbeeld van een speeltje dat
veel kost en weinig zal opleveren hebben wij genoemd de proef met
gratis openbaar vervoer tussen Leiden en Den Haag. Leuk, gratis
openbaar vervoer. Maar dat openbaar vervoer ís natuurlijk helemaal
niet gratis, want zo zit de wereld niet in elkaar. Nee, het is alleen zo
dat anderen, namelijk de gezamenlijke Zuid-Hollandse belastingbeta-
lers, voor de kosten opdraaien en niet de reiziger.

Dure grap
Waar moet die proef trouwens toe leiden? Dat heeft nog niemand
ons kunnen vertellen. Ja, je weet misschien na afloop wat de effecten
zijn, maar dan. Het is toch niet denkbaar dat dit een blijvende zaak
wordt. Dat zou een dure grap worden en het zou trouwens ook heel
oneerlijk zijn richting mensen die nu net via andere buslijnen moeten
reizen. Het autogebruik zal wellicht iets dalen, maar dat is op het
desbetreffende traject nauwelijks merkbaar.
Conclusie, een leuk propagandastuntje, maar weggegooid geld.
Zo hebben we nog enkele punten genoemd (waaronder de light-rail-
projecten en het project Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) die om
realiteitszin vragen. Dat zijn overigens, anders dan het gratis open-
baar vervoer, op zich goede zaken. Maar we moeten wel met beide
benen op de grond blijven staan en dingen neerzetten die echt nodig
én betaalbaar zijn.
Verder hebben wij het college aangemaand de zaken die lopen –en
dat soms al heel lang– nu eens af te maken. Het zijn er heel wat.

Bezuinigingen
Natuurlijk is de Voorjaarsnota voor een belangrijk deel ook een finan-
cieel stuk. Financieel staat de provincie er op dit moment niet slecht 

voor. Een stuk beter dan bijvoorbeeld veel gemeenten. Wij hebben er
voor gewaarschuwd dat niet te verwachten is dat dit zo zal blijven.
Ook de provincie zal onherroepelijk de gevolgen van het sterke bezui-
nigingsbeleid van het Rijk gaan ondervinden. Daar moet je je op
voorbereiden zolang het nog redelijk gaat.
Men luistert er naar, knikt instemmend, maar te vrezen valt dat er
niet echt veel mee wordt gedaan.

Doorslaggevend
Tenslotte de echte politieke insteek. De huidige coalitie van CDA, VVD
en PvdA opereert in onze ogen zwak in die zin, dat men het over
belangrijke onderwerpen vaak oneens is. Wij hebben daarvan gezegd:
“Als je zo’n coalitie hebt, heb je eigenlijk geen oppositie nodig,
behalve misschien om de boel zo nu en dan vlot te trekken”. Het
gebeurt namelijk herhaaldelijk dat de stem van SGP/ChristenUnie de
doorslag moet geven omdat de collegepartijen het onderling oneens
zijn. Dat weet men ook wel en alle coalitiepartijen willen ons dan
graag te vriend houden. Helemaal geen onplezierige positie, waarin je
politiek vrij en onafhankelijk kunt opereren.

Mr. J. L. Evertse

Wikken en wegen in
de Hoeksche Waard
Onlangs heeft de fractie van SGP/ChristenUnie zijn gezicht laten zien
in dat mooie stukje Zuid-Holland dat we de Hoeksche Waard noe-
men.

Twee belangrijke zaken spelen daar op dit moment.
a. Het convenant dat de colleges van burgemeester en wethouders

van de Hoeksche-Waardgemeenten hebben gesloten met
Gedeputeerde Staten over een aantal ruimtelijk zaken en

b. De nog steeds dreigende gemeentelijke herindeling van de zes
gemeenten in het gebied.

Raadsleden, wethouders en bestuurders van de kiesverenigingen uit
de hoek van de SGP en de ChristenUnie waren uitgenodigd om daar-
over met de fractie en met elkaar te discussiëren. Dat is in ieder geval
goed gelukt. Er was een mooie opkomst en aan discussie geen
gebrek.



De gemeenteraden en Provinciale Staten van Zuid-Holland zullen op
niet al te lange termijn moeten aangeven wat ze van beide zaken vin-
den. Wat een complete gemeentelijke herindeling betreft, ligt dat niet
zo moeilijk. Daar is vrijwel iedereen tegen. Ook de bevolking in de
Hoeksche Waard heeft zich hier onomwonden tegen uitgesproken.
Wel willen Binnenmaas en ‘s-Gravendeel nog steeds met elkaar ver-
der.
Het convenant wordt verschillend beoordeeld. Met name het groot-
schalige bedrijfsterrein in de noordrand, ten behoeve van Rotterdam,
roept vragen op. Zoals met vrijwel alle zaken zijn er argumenten voor
en tegen. De tegenstanders zien er het begin van het einde in van de
groene en open Hoeksche Waard. Voorstanders wijzen erop dat ook
de Hoeksche Waard zijn deel van de verstedelijkingsdruk moet helpen
oplossen en dat veel mensen uit de Hoeksche Waard in het
Rotterdamse werken.
De provinciale fractie heeft al die geluiden meegenomen. Een moeilijk
punt daarbij is dat van de zijde van Gedeputeerde Staten herhaalde-
lijk is gezegd dat de twee onderwerpen –de ruimtelijke invulling en
de herindeling– niets met elkaar te maken hebben, maar dat nie-
mand dat natuurlijk echt gelooft. Het is zoiets als een stilzwijgende
deal, waarvan niets op papier staat en waar wellicht zelfs niet over is
gesproken, maar waarvan iedereen aanvoelt dat er wel verbindingen
liggen.

De gemeenteraden, en daarbinnen de vertegenwoordigers van SGP
en ChristenUnie, zullen nu hun afwegingen moeten maken. Ook de
Statenfractie gaat dat doen, want binnenkort staat in ieder geval het
convenant op de agenda.

Wij laten in het volgende nummer weten hoe het is uitgepakt. Een
beetje een vervolgverhaal dus.

Mr. J. L. Evertse  

Opheffing PCR Zuid-
Holland van de RPF
Nu door de fusie van GPV en RPF de ChristenUnie is ontstaan, en
voor de provincie de Provinciale Unie (PU) Zuid-Holland, heeft het
voormalige bestuur van de PCR/RPF besloten deze bestuurlijke orga-
nisatie op te heffen.

Nadat in 2003 de financiën zijn gecontroleerd en aan de penning-
meester decharge is verleend, is er besloten het voordelig saldo ten
gunste te laten komen aan het Wetenschappelijk Instituut en aan
Vrienden van de fractie, beide vanzelfsprekend van de ChristenUnie.
Het bedrag van het saldo is reeds overgeboekt naar bovengenoemde
stichtingen, voor elk vijftig procent.
Deze beslissing heeft de goedkeuring van het gehele voormalige

bestuur, daar we beide stichtingen een warm hart toedragen.

Namens het voormalige bestuur,
J. Rooker, penningmeester

Agenda 
(alles onder Jacobijns voorbehoud):

● De provinciale kiesvereniging van de SGP in Zuid-Holland houdt
haar vergadering op vrijdag 12 november 2004, in Gouda. Voor
meer informatie zie: Reformatorisch Dagblad van 8 november en
de uitnodigingen die aan de PKV’s worden verzonden.

● De PCR van de ChristenUnie Zuid-Holland houdt op 17 november
2004 haar najaarsvergadering. Dit gebeurt in de Geref. Kerk
Vrijgemaakt, Lekkenburg 148 te Gouda. De agenda vermeldt o.a.
contacten met kiesverenigingen, het beleidsplan en onverenig-
baarheid van functies. Meer informatie: secr. ChristenUnie 0182-
612574

● Op 23 november organiseert de ChristenUnie in Papendrecht een
bijeenkomst. Dr. B.J. Spruijt spreekt over “Islam en democratie
gaan niet samen”; prof. dr. R. Kuiper spreekt over “Islamitisch
onderwijs kan integratie bevorderen”. Plaats: De Ark,
Rubensstraat 35, Papendrecht. Aanvang 20.00 uur.
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