2007-1

Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP-statenfractie in Zuid-Holland

In het Vizier
De koorts is weer gezakt. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn
achter de rug, het nieuwe college popelt om de handen uit de mouwen te steken.
In dit nummer van Vizier blikken we uitvoerig terug op de verkiezingen. En daar is alle reden toe. Na vier jaar oppositie schuift de fractie
van ChristenUnie/SGP opnieuw aan in het college. Joop Evertse is
inmiddels geïnstalleerd als gedeputeerde en mag de mooie portefeuille ”groen” behartigen, een portefeuille waaraan voor christelijke
partijen eer te behalen is! In een interview zet hij alvast wat lijnen uit
naar de toekomst. Andries van Dijk bericht over campagne en collegevorming.
Misschien is het opgevallen dat de fractie ChristenUnie/SGP heet en
niet langer SGP/ChristenUnie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met
de verkiezingsuitslag: de ChristenUnie is onbetwist de grootste van
de twee geworden. Gelukkig kunnen we vaststellen dat per saldo het
christelijke geluid in de provincie is versterkt.
We nemen ook afscheid van Statenleden die om verschillende redenen die niet terugkeerden, soms na lange, intensieve jaren actief te
zijn geweest in de provinciale politiek. De vertrouwde gezichten van
Kees Freeke, Gerrit Wim van Veelen en Jaap Slingerland zullen we
voortaan node missen. Ook fractiemedewerker en Vizier-redactielid
Wilco de Bel nam helaas afscheid. We danken hen allen voor hun
inbreng en wensen hen van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Rudy Ligtenberg

Verkiezingskoorts
in Zuid-Holland
De aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten van 8 maart
jl. heb ik als lijsttrekker voor de ChristenUnie ervaren als zeer boeiend
en tegelijkertijd als zeer vermoeiend. Met zevenmijlslaarzen loop ik
met u nog even door die periode.
Het begint al in 2006, zo rond augustus, met het schrijven van het
verkiezingsprogramma. Zoiets ontstaat natuurlijk niet op een achternamiddag. Na vele malen herschrijven is er pas een programma
waarmee je tevreden bent. Vervolgens moet er een foto voor de verkiezingsposter worden gemaakt. Dan breekt de verkiezingscampagne
aan. Vreemd om je eigen portret telkens op de borden te zien. Bijna
avond op avond –zelfs een paar zaterdagavonden– zijn we als kandidaat-Statenleden op pad.
Bijzonder is dit keer dat iedere fractie er op voorhand vanuit moet
gaan dat ongeveer eenderde van het aantal zetels moet worden ingeleverd. Dat heeft te maken met de vermindering van het aantal
Statenzetels van 83 naar 55.
Op basis van de landelijke trends berekent collega Van Dieren dat de
SGP twee zetels en de ChristenUnie vier zetels kan halen. Op die vier
zetels voor de ChristenUnie durfde ik vooralsnog niet te hopen, maar
ze zijn er wel gekomen. Jammer dat de derde zetel er voor de SGP

niet in zat. De vier zetels van de ChristenUnie waren echter boven
verwachting en het christelijke geluid in de Staten is in feite versterkt.
Na de verkiezingen wordt CDA’er Asje van Dijk formateur van een
nieuw college. Collega Stoop en ondergetekende gaan samen bij hem
op gesprek. Wij geven aan dat wat ons betreft de coalitie zou
bestaan uit CDA (13 zetels), PvdA (10 zetels) en ChristenUnie /SGP (6
zetels). Het draagvlak is krap, beseffen we.

Speerpunten
Wij geven ook de belangrijkste punten aan die we willen verwezenlijken. We zetten in op onder meer versterking van de Jeugdzorg, op
Groenbeleid, op het wegwerken van achterstalling onderhoud, op
herstructurering van bedrijventerreinen boven telkens maar weer aanleg van nieuwe enzovoort.
CDA, PvdA en VVD, die met elkaar het vorige college vormden, zouden zonder problemen samen verder kunnen: ze kunnen rekenen op
de steun van 33 zetels in de Staten. Later bleek dat dit ook de optie
was van het CDA en de VVD.
De SP als grote winnaar kan uiteraard niet worden genegeerd. In een
gesprek met alle lijsttrekkers wordt echter duidelijk dat de SP zich in
feite zelf buitenspel zet en niet –zoals wel wordt beweerd– door
anderen buitenspel wordt gezet.
De PvdA zoekt vervolgens contact met de fractie ChristenUnie/SGP.
De partij geeft aan dat ze een college wil van de drie grote partijen
aangevuld met ChristenUnie/SGP. (Samen kunnen we tegenwicht bieden aan de vooral economische invalshoek, ten gunste van de sociale
en de groene kanten van de politiek.) Na elkaar diep in de ogen te
hebben gekeken spreken we af dat we elkaar zullen vasthouden.
En zo gaat vervolgens ook de formateur gesprekken aan met vier
partijen. Elke fractie mag met twee personen de onderhandelingen
gaan voeren. Servaas Stoop gaat met ondergetekende mee.
Tussen alle besprekingen door is er ook de laatste Statenvergadering
in oude samenstelling.
We nemen afscheid van bijna 60 leden. Een dag later is er de eerste
Statenvergadering in nieuwe samenstelling. Vooral voor de nieuw
aangetredenen is dat een feestelijk gebeuren, dat wordt bijgewoond
door familie en vrienden.

Keuzes

Activiteiten

In de gespreksrondes die nu volgen wordt duidelijk dat niet alles kan
wat wij willen, maar dat geldt voor alle onderhandelaars. Daarvoor is
de financiële ruimte te beperkt;
er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt.
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart vergaderen we in kasteel
Duivenvoorde, een locatie die door de burgemeester van Voorschoten
beschikbaar is gesteld. De contouren van het collegeprogramma
beginnen zich inmiddels af te tekenen. Er wordt een opzet gemaakt
van de verdeling van de posten in het college van Gedeputeerde
Staten en daarover worden stevige discussies gevoerd.
Gedurende de onderhandelingen wordt steeds teruggekoppeld naar
de fractie. Op- en aanmerkingen nemen we weer mee naar de onderhandelingstafel. Ik moet eerlijk zeggen dat veel van onze inbreng
wordt overgenomen.
Soms kost het veel hoofdbrekens om een patstelling te doorbreken en
een zodanige formulering te kiezen die voor iedereen acceptabel is. Ik
voel me soms net een koorddanser. Er wordt stevig doorgewerkt aan
de teksten van de verschillende onderdelen. De conceptakkoorden 1,
2, 3 enz. volgen elkaar op.
Ondertussen zijn de besprekingen in de laatste dagen van maart en
in de eerste twee weken van april beperkt tot vier personen: de lijsttrekkers van de betrokken partijen. Op 10 april is er een gesprek met
de commissaris van de Koningin en met het provinciale directieteam.

Direct na de Statenverkiezingen zijn we een enerverende periode
ingegaan. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie hebben het
nodige van ons gevraagd: extra fractievergaderingen en diverse andere overleggen. Ik verwijs naar de impressie elders in deze Vizier.
Ik vond het best een bijzonder moment, toen we tijdens de
Statenvergadering van 25 april Joop Evertse weer in “onze” gelederen konden opnemen als nieuwe gedeputeerde vanuit de kring van
ChristenUnie/SGP.
Er ligt een coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode tot 2011
met als titel “Duurzaam denken, dynamisch doen”. We hebben daarin
een evenwichtig pakket aan afspraken gemaakt.
De komende jaren is er veel te doen in Zuid-Holland. Alle leden van
de fractie en onze gedeputeerde zijn zeer gemotiveerd om, met onze
verkiezingsprogramma’s als uitgangspunt en het coalitieakkoord als
spoorboekje, het beste te zoeken voor de inwoners van Zuid-Holland.
Dat gaan we doen door onze bijdragen te leveren aan de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies. Dat gaan we ook
doen door af en toe een werkbezoek te brengen aan een gebied,
bedrijf of instelling. Dat gaan we doen door contacten te onderhouden met gemeenten, waterschappen of maatschappelijke organisaties
en met onze geestverwante fracties in de gemeenteraden of onze
eigen achterbannen.

Postenverdeling
De verdeling van de posten vraagt, zoals opgemerkt, om stevig
onderhandelen. Elkaars nieren proeven, noemt Servaas Stoop het.
Maar met de portefeuille ”groen” voor onze gedeputeerde –Joop
Evertse– zijn wij zeer tevreden.
Op 13 april vergaderen we met onze fractie over de eindtekst. De
conclusie is dat er een verdedigbaar en aanvaardbaar akkoord op
tafel ligt waarin we ons voldoende kunnen herkennen. Die avond kan
ik Servaas telefonisch melden dat we ”er uit” zijn.
Op 25 april wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Na een zeer drukke periode valt er even een ”gat”, en heb ik een gevoel van leegte.
We zijn dankbaar dat we opnieuw mogen deelnemen aan het dagelijks bestuur van Zuid-Holland. Het zal voor ons als fractie weer wennen zijn en het is vast niet altijd even gemakkelijk. Laten we daarom
de spreuk van Zuid-Holland maar voor ogen houden: ”Vigilate Deo
Confidentes”: Weest waakzaam en vertrouw op God.

Andries van Dijk

Een andere fractie
Dat was even best wennen tijdens de eerste Statenvergadering in
nieuwe samenstelling op 15 maart 2007. Ook tijdens de vergadering
van 25 april 2007. Ik noem de volgende redenen.
1. We zitten wel ongeveer op dezelfde plaats in de zaal, maar er zijn
veel minder stoelen bezet, namelijk 55 in plaats van 83. Voor onze
fractie geen zeven zetels, maar zes.
2. Tijdens de vorige acht jaar werkten we onder de naam
SGP/ChristenUnie, maar gelet op de andere verhoudingen hebben we
de namen van de samenstellende delen in een andere volgorde
gezet. We zullen af en toe nog anderen moeten corrigeren:
ChristenUnie/SGP is de naam.
3. In onze fractie is een bepaalde verdeling: drie min of meer oudgedienden en drie nieuwelingen. De tijd zal moeten uitwijzen of deze
verdeling elkaar in evenwicht houdt…
4. We missen in onze fractiekamer het vertrouwde gezicht van onze
fractiemedewerker Wilco de Bel. Hij nam (met het oog op een voor
hem meer overzichtelijke werksituatie) het besluit om zijn contract
met de fractie niet te verlengen. Dat hebben we spijtig gevonden
voor ons, maar overigens kunnen we het wel begrijpen.

We stellen het op prijs dat ook de provinciale besturen van de
ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij betrokken willen zijn en blijven bij ons werk.

Taakverdeling
Hoewel we onze vergaderingen in fractie- of sectieverband gezamenlijk voorbereiden, hebben we wel een bepaalde taakverdeling afgesproken. In het onderstaande overzicht vindt u de bijzonderheden.
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schaal en spreek je veel met gemeentebesturen, regio's, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, recreatieschappen en dergelijke.
Ik probeer zelf toch ook wel wat individuele contacten met burgers te
hebben, maar dat ligt in een provincie met 3,5 miljoen inwoners
natuurlijk anders dan in een paar dorpen met in totaal vijftienduizend
mensen zoals Giessenlanden.
Ook ben je wat meer planmatig en met de grote lijn bezig.”

Nieuw fractielid:
Jantien Fröling

Nieuw fractielid:
Chris Schaapman

Nieuw fractielid:
Willy de Zoete

Fractiemedewerker
We prijzen ons gelukkig dat we sinds 1 juni 2007 de vacature van
fractiemedewerker hebben kunnen vervullen. Onze nieuwe medewerker is Jonathan van der Geer. Hij werkt voor tien uur per week voor
de fractie en is doorgaans op woensdag in het provinciehuis bereikbaar. Hij zal zich in het volgende nummer van Vizier aan u voorstellen.

Besluit
Ik hoop dat we u bij deze gelegenheid zo goed mogelijk hebben
geïnformeerd over de nieuwe Statenfractie. Wij stellen uw betrokkenheid, maar bovenal uw gebed, op hoge prijs. Wat zou ons werk
immers betekenen zonder de zegen van onze God?

Servaas Stoop, fractievoorzitter

Plannen uitvoeren
Interview met mr. J. L. (Joop) Evertse [ChristenUnie/SGP]

Door Wim de Roos
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw benoeming als gedeputeerde van Zuid-Holland. U zit nu in het provinciebestuur. Een mooi
onderhandelingsresultaat voor de ChristenUnie/SGP.
Wie is Joop Evertse?
”Joop Evertse is een geboren en getogen Zeeuw van 62 jaar, die
intussen 32 jaar in Zuid-Holland woont en wel in HardinxveldGiessendam. Hij is getrouwd, heeft drie getrouwde kinderen en vijf
kleinkinderen.”
Wat heeft u hiervoor allemaal in uw werkzame leven gedaan?
”Tot 2000 heb ik gewerkt als gemeenteambtenaar, waarvan de laatste 20 jaar als gemeentesecretaris. Daarna was ik werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en de laatste vier jaar was ik wethouder
van respectievelijk Leerdam en Giessenlanden.
Ik ben van 1991 tot 2007 lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland geweest en sinds 25 april ben ik lid van Gedeputeerde
Staten.”
Wat houdt het werk van een gedeputeerde in? Wat is het verschil
met een lid van de Provinciale Staten?
”Het verschil tussen een Statenlid en een gedeputeerde valt aan te
geven met het verschil tussen een raadslid en een wethouder. Een
gedeputeerde is zo'n beetje de wethouder van de provincie. Iedere
gedeputeerde heeft ook een bepaalde portefeuille. In het feitelijke
werk zit wel een redelijk groot verschil. Zo heeft een wethouder,
zeker in de wat kleinere gemeente, veel contact met burgers, bedrijven en instellingen. Bij een gedeputeerde ligt dat op een wat andere

Hoeveel gedeputeerden zijn er in de provincie Zuid-Holland?
”Het aantal gedeputeerden mag variëren van 4 tot 7 en in ZuidHolland is na de laatste verkiezingen gekozen voor zeven. In de wat
kleinere provincies zijn er soms 4 of 5, maar in de grote provincies als
Noord- en Zuid-Holland is voor het maximum aantal gekozen. De
politieke krachtsverhoudingen spelen hierbij een rol. In Zuid-Holland
is de verdeling: 2 CDA, 2 VVD, 2 PvdA, 1 ChristenUnie/SGP.”
Welke zaken omvat uw portefeuille?
”Mijn portefeuille omvat Groen, Landschap, Landbouw en Visserij.
Verder ben ik de contact-gedeputeerde voor het zuidelijk deel van de
provincie (Drechtsteden, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee). Ten
slotte heeft elke gedeputeerde een aantal projecten in zijn portefeuille. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld ”Manden Maken” in de
Drechtsteden, het bovenregionale bedrijfsterrein in de Hoekse Waard,
Delta-natuur, Groene Hart en dergelijke.”
Wat bedoelt u met ”Manden Maken”?
”Manden Maken” is het ontwikkelingsprogramma voor de regio
Drechtsteden. De gezamenlijke gemeenten willen met de provincie
een groot aantal projecten in hun gebied realiseren. Te denken valt
aan de ombouw van oude bedrijfsterreinen tot woongebied (bijvoorbeeld in Alblasserdam), de ontwikkeling van nieuw bedrijfsterrein
(Dordtse Kil) en de revitalisering van de spoorzones in Dordrecht en
Zwijndrecht.”
Wat wilt u over 4 jaar bereikt hebben, wat is uw voornaamste doelstelling?
”Het coalitieakkoord dat is gesloten, heeft als titel ”Duurzaam denken, dynamisch doen”. Daar valt al wat uit af te leiden. Eén van de
pijlers is ”uitvoeren”. In het verleden zijn er heel veel plannen
gemaakt, goede zaken op zich, maar het komt er nu op aan ze ook
uit te voeren.
Voor mij geldt dat vooral voor groen en natuur.
In hetzelfde akkoord
staat ook dat er de
komende vier jaar ongeveer 3.500 hectare
groen bij moet komen.
Daar sta ik dus voor en
ik ga er ook voor. Een
belangrijk nevenaspect
voor mij is daarbij, dat
ik dat zoveel als mogelijk gestalte wil geven in
goed overleg en met
hulp van de agrarische
sector. Die sector is en
blijft de belangrijkste
drager van het open
landschap.”
Hartelijk dank voor dit
gesprek en veel succes,
maar vooral Gods
Zegen op uw werk als
gedeputeerde.

Afscheid (I)
In een receptieachtige sfeer werd iedereen in de gelegenheid gesteld
afscheid nemen van de oud-Statenleden Joop Evertse en Gerrit Wim
van Veelen en van de fractieadviseurs Franklin Lamers, Jan Nienhuis,
Erik Jonker, Willy de Zoete-van der Hout en Ineke Bezemer-van
Bergeijk.
De fractieadviseurs worden door Cor Hameeteman op persoonlijke
wijze bedankt voor hun inzet en ontvangen een attentie.
De adviseurs hebben allen op hun eigen specifieke terrein en/of op
persoonlijke wijze invulling aan hun adviseurschap gegeven. Zo was
de ChristenUnie-fractie verzekerd van een waardevolle en deskundige
ondersteuning. Vooral Jan Nienhuis is het vermelden waard. Hij heeft
maar liefst 24 jaar als adviseur zijn steentje bijgedragen.
Van de Statenleden Joop Evertse en Gerrit Wim van Veelen is eveneens afscheid genomen. Beiden hebben op geheel eigen wijze en met
grote inzet hun werk als Statenlid gedaan. Joop 12 jaar en Gerrit
Wim 8 jaar. Beiden hebben als dank en waardering voor hun werk
een Koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de officiële
afscheidsvergadering van de Provinciale Staten.

Gerrit Wim van Veelen:
In het diepe gegooid
In de tijd dat ik Statenlid was (1999-2007) ben ik een aantal malen
het diepe in gegooid (of soms ook gedoken). Na 4 jaar als adviseur
van de toenmalige fractie te hebben gefunctioneerd werd ik –voor
mij eigenlijk niet helemaal verwacht– in 1999 als Statenlid gekozen.
En meteen de eerste keer ging ik het diepe in. De fractie RPF/GPV (nu
ChristenUnie) ging samen met de SGP-fractie en kon meedoen in de
regenboogcoalitie van CDA, PvdA, GroenLinks en SGP/ChristenUnie.
De volgende keer dat ik in het diepe belandde kwam al vrij snel hier
achterna. De affaire die Zuid-Holland tot op de dag van vandaag in
allerlei publicaties nog steeds achtervolgt: het Ceteco-debâcle. Het
begin maakte ik als lid van de Statencommissie Bestuur en Middelen
vrij direct mee. Extra vergaderingen met mededelingen, zaken die
steeds ernstiger werden, onderzoeken, pershectiek.

Tijdens de afscheidsvergadering van Provinciale Staten ontvingen
10 statenleden een koninklijke onderscheiding, onder wie Joop Evertse, Kees Freeke en
Gerrit Wim van Veelen.

Het vervolg en het eindspel maakte ik vanaf de zijlijn mee. In de periode augustus 1999 tot april 2000 kreeg ik waarschuwingen van een
beginnend hartinfarct, gevolgd door een dotterbehandeling in december, waarna een openhartoperatie voor 5 bypasses in april dit proces
afsloot. Daarna moest ik nog enige tijd revalideren en kon ik mijn
werk weer hervatten.
Wat mij uit die tijd is bijgebleven zijn allereerst de hartverwarmende
reacties van mijn collega-Statenleden. Mondeling, schriftelijk, per
mail of kaart. Statenbreed, van links tot rechts werd met me meegeleefd. Dat doet een mens in dergelijke omstandigheden goed.
In mijn tweede periode moest ik ook het diepe in. Ik werd voorzitter
van de Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR). Met deze
commissie had ik in het geheel geen ervaring en ik zag best tegen de
eerste vergadering op. Goed ondersteund door de Statengriffie ben ik
aan deze taak begonnen. De veelzeggende knipoog van Nettie Engels
(de griffier) halverwege die eerste vergadering vergeet ik nooit meer.
Het was op dat moment precies de bevestiging die ik als beginnend
voorzitter nodig had.
En ook het toevoegen van allerlei beleidsonderzoeken aan de werkzaamheden van de COR, bedoeld om het controlerende werk van
Statenleden te ondersteunen, betekende voor mij een sprong in het
diepe. Je weet immers nooit wat er van terecht komt. De resultaten
van het onderzoek naar het fietsplan en de afhandeling ervan in de
Staten zijn voor mij een goed voorbeeld van een duale invulling van
de controlerende taak van de Staten.
En na 8 jaar was ik niet meer herkiesbaar. Een dubbelfunctie van wethouder en Statenlid is bij de ChristenUnie (helaas) niet toegestaan.
Met pijn in het hart neem ik nu afscheid. Afscheid van mijn werk als
Statenlid, maar ook van de vele mensen in het provinciehuis.
Mijn fractiegenoten (inmiddels vrienden geworden) en alle collegaStatenleden en gedeputeerden hebben mij in de afgelopen jaren
gesteund, God gaf me de kracht om het werk voor de fractie
SGP/ChristenUnie te doen. Ik mag nu als wethouder in Bodegraven
mijn bestuurlijke capaciteiten voor de ChristenUnie inzetten. Ook
daarvoor heb ik Zijn kracht nodig.
En daarom eindig ik voor de Statenfractie met een: A Dieu, het ga jullie goed

Afscheid (II)
Aan het einde van de achtjarige periode van een gezamenlijke fractie
van SGP/ChristenUnie namen we voor het SGP-smaldeel afscheid van
twee leden.
Kees Freeke was Statenlid vanaf 1991. Hij hield zich bezig met de
provinciale financiën. Daarnaast had hij een passie voor de bescherming van het Zuid-Hollands cultureel erfgoed. Als laatste noem ik zijn
betrokkenheid op samenwerking met landen in Oost-Europa. Kees
was altijd bezig, getuige zijn vele telefoontjes –zelfs tot op de late
zaterdagavond– en de honderden emailberichten, verzonden op alle
mogelijke tijden. Kortom: Kees was positief-kritisch, beroepsmatig
vasthoudend, creatief.
Jaap Slingerland trad aan in 1999. Als boer in hart en nieren en
afkomstig uit het schitterende veenweidegebied van de
Krimpenerwaard, was hij onze specialist voor agrarische zaken en het
groen- en natuurbeleid en enige tijd van het waterbeleid. Jaap hield
niet van poespas, was rechttoe rechtaan, maar had ook met een uitstekend gevoel voor politiek behoedzaam opereren. Een polderaar bij
uitstek.
Tijdens een bijeenkomst in Leerdam hebben we bij alle mooie en
goede dingen stilgestaan. We mogen de goede herinneringen met
ons blijven meedragen!

Servaas Stoop

Kees Freeke:
financiën en cultuur
Nadat wijlen de heer Barendregt, financieel woordvoerder van de
SGP-Statenfractie, had aangegeven dat hij wilde stoppen, werd aan
mij gevraagd of ik hem wilde opvolgen. Ik had het voorrecht om nog
een jaar lang met hem te mogen samenwerken.
De portefeuille financiën mocht ik vier statenperiodes beheren, waarvan twee voor SGP/Christen-Unie. Mijn maidenspeech was in de
Statenvergadering van december 1991 en ging over de verbouwing
van het provinciehuis. Toen kozen wij voor sobere renovatie. Later
bleek dat gedeeltelijke nieuwbouw nodig was. Wij hebben daarmee
ingestemd, maar ons toen verzet tegen verkoop en huur. Recentelijk
kon het gebouw worden teruggekocht, maar helaas voor veel meer
geld.
De provinciale reserves waren relatief krap en daarom hebben wij
steeds gehamerd op versterking om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Ook ageerden wij tegen creatief boekhouden. De verkoop van aandelen EZH (provinciaal elektriciteitsproduktiebedrijf)
hebben wij gesteund, maar de opbrengst behoorde alleen voor grote
projecten te worden gebruikt. Verder hebben wij ons verzet tegen
verkoop van aandelen TZH (provinciaal elektriciteitsnetwerk) voor een
toen reeds aantoonbaar veel te lage prijs.
Ons pleidooi om ethische normen te hanteren bij provinciale beleggingen werd uiteindelijk wel gehonoreerd.
Een dieptepunt was de Ceteco-affaire. Dit heeft veel slachtoffers
opgeleverd. Door dit soort affaires word je er aan herinnerd, dat Gods
hulp onmisbaar is bij het besturen van de provincie en dat je in eigen
kracht er weinig van terecht brengt. Gelukkig bleek achteraf dat de
provincie -financieel gezien- per saldo geen schade heeft geleden.
Ik was niet alleen financieel woordvoerder van de fractie, ik kreeg
ook de portefeuille cultuur toebedeeld. Toen de provincie in 1991 de
samenwerking met een Indonesische regio staakte vanwege politieke
strubbelingen, hebben wij het voorstel om een samenwerking met

een provincie in het protestantse deel van Hongarije te starten van
harte gesteund. Helaas werd deze samenwerking recent gestopt.
Daardoor verviel de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het
voorkomen van tweedeling tussen “oude” en “nieuwe” EU-landen.
De samenwerking met de Chinese provincie werd versterkt. Maar op
ons pleidooi om die samenwerking ook te benutten voor verbetering
van de positie van Chinese christenen werd afhoudend gereageerd.
Aan het einde van mijn Statenperiode bleek er naast de gebruikelijke
recepties en het lintje (met dank aan Hare Majesteit de Koningin), tot
mijn verrassing een persoonlijke afscheidsbijeenkomst van de provinciale afdeling cultuur georganiseerd te zijn. Hoewel ik in de periode
2003-2007 (helaas) geen fractiewoordvoerder cultuur meer was, had
ik kennelijk een reputatie behouden met mijn eerdere pleidooien voor
behoud van cultureel erfgoed (monumenten) en versterking van het
historisch besef. Volgens de betrokken ambtenaren kreeg dit beleidsveld daardoor meer de nodige aandacht binnen het provinciale
beleid.

Jaap Slingerland: oppositie en coalitie
Toen ik in maart 1999 voor de SGP in de Provinciale Staten werd
gekozen was dat voor mij toch wel heel onverwacht. Wie had kunnen
denken dat we als SGP 5 zetels zouden halen?
Het deelnemen aan de praktische politiek was nieuw voor mij. Dat
was wel even wennen, temeer daar wij vanaf dat moment één fractie
gingen vormen met de ChristenUnie, en daardoor een plaats kregen
in het college. En dan te ervaren hoe oppositie en coalitie met elkaar
omgaan.
De samenwerking met de ChristenUnie heb ik altijd als bijzonder
positief ervaren. Dat kwam door de eerlijke en open wijze van
omgaan met elkaar, het zoeken naar wat ons bindt en dat was veel.
Nu ik terug kijk zijn die 8 jaar voorbij gevlogen. Ik heb in die periode
veel geleerd en voor mijn gevoel een kleine bijdrage kunnen leveren
aan het besturen van onze provincie Zuid-Holland.
Zeer waardevol vond ik altijd de persoonlijke gesprekken met collegaStatenleden van andere partijen. Het waren niet zelden momenten
waarop je de kans kreeg op een eenvoudige wijze iets vanuit je
levensovertuiging bespreekbaar te maken, en van daaruit een boodschap mee te geven.
Degenen die mij van nabij hebben meegemaakt zijn waarschijnlijk
twee dingen opgevallen. In de eerste plaats dat de praktijk mij veel
meer aanspreekt dan lijvige rapporten met veel ambtelijke taal. In de
tweede plaats was en is dat de voorliefde voor het landelijke gebied
met vooral aandacht voor de beheerders van dit gebied, de agrari-

Op 27 april ontving scheidend statenlid Jaap Slingerland een koninklijke onderscheiding
van commissaris Jan Franssen.

sche sector. Zorgen veranderde inzichten op onder meer het gebied
van waterbeheer en natuurbeleid de laatste jaren niet voor grote
onzekerheid bij veel gezinnen en bedrijven in het landelijk gebied?
Voorbeelden hiervan zijn het Groene Hart en het Veenweidenpact van
de Krimpenerwaard.
Ik wil beslist niet de indruk wekken dat ik tegen de natuur ben. Waar
wij met elkaar behoefte aan hebben is een betrouwbare overheid, die

voldoende rekening houdt met de emotionele en financiële belangen
van al haar inwoners, en daarnaast zoveel als mogelijk is een structureel beleid voert.
Ik hoop als lijstopvolger betrokken te blijven het werk van de fractie,
en daarmee bij het bestuur van de provincie Zuid-Holland.
Het past mij om na 8 jaar Statenlid te zijn geweest een ieder te
bedanken met wie ik in deze periode in welke vorm dan ook heb
samengewerkt.
Laten we echter nimmer in de mens eindigen; het was de Heere God
die mij de kracht en de mogelijkheid gaf om dit werk al die jaren te
kunnen doen.

Het ordenen van de
ruimte: een voortdurende zorg
Dit blijft een aandachtvragend onderwerp in onze dichtbevolkte provincie. Temeer daar er meer vraag naar ruimte is dan dat er ruimte is
in Zuid-Holland. In onze fractie heeft –gelet op de beide verkiezingsprogramma’s– de verdeling van de schaarste bijzondere aandacht.
Ons rentmeesterschap vraagt om die zorg.
Dat is ook in het collegeakkoord verwerkt: ”Juist nu de druk op de
ruimte in Zuid-Holland groot is, is het belangrijk dat de kans wordt
aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteiten, waaronder een brede
variatie aan Hollandse Landschappen, duurzaam te waarborgen en te
versterken….” Zo heeft, om een voorbeeld te noemen, het herstructureren van bedrijventerreinen prioriteit boven uitbreiding ervan. Dat
mag echter niet beperkt blijven tot het opknappen van straten en riolering, maar moet voornamelijk bestaan in het creëren van ruimtewinst. Deze zorg geldt ook de woningbouw: eerst op verantwoorde
wijze de binnenstedelijke mogelijkheden benutten voordat uitbreiding
aan de orde is. Groen is een zwakke bestemming die voortdurend
onder druk staat. Dat is niet alleen het geval rond de steden, maar
ook in de plattelandsgebieden. Naast de meer interne en persoonlijke
artikelen in dit nummer toch even iets over de ontwikkelingen van
enkele grote ruimtelijke projecten.

Hoeksche Waard.
De plannen voor een bovenregionaal en havengerelateerd bedrijventerrein van 120 hectare in de noordrand van de Hoeksche Waard was
een harde noot in de coalitieonderhandelingen. Er waren partijen die
gewoon wilden doorstomen. Onze fractie heeft zich daar sterk tegen
verzet. Je kunt niet doen alsof er in de politieke werkelijkheid helemaal niets is veranderd. Ik heb wel steeds gesteld dat uiteindelijk niet
de provincie zal bepalen of dit bedrijventerrein er komt, maar dat
rijksoverheid, regering en Tweede kamer dat doen. Maar om als provincie zo nadrukkelijk voor de troepen uit te lopen vonden wij onacceptabel. Daarom is er in de coalitieovereenkomst slechts opgenomen
dat de besluiten met betrekking tot de onderzoeken zullen worden
uitgevoerd. Dat is iets waar we in principe niet om heen kunnen.
Minister Cramer van VROM heeft op verschillende momenten gezegd
persoonlijk geen voorstander van het bovenregionale havengerelateerde bedrijventerrein te zijn. Zij heeft inmiddels besloten dat het
Rijk een onderzoek zal starten om het nut en de noodzaak nadrukkelijk opnieuw te onderzoeken. Alternatieven zullen niet beperkt blijven
tot het Rijnmondgebied, maar ook bijvoorbeeld het Brabantse is in
beeld. We zijn –en dat zal ook voor de inwoners van de Hoeksche
Waard gelden– zeer belangstellend naar de uitkomst.

Oude-Rijnzone
In de Nota Ruimte en ook in het Streekplan Zuid-Holland-oost, is de
Oude Rijnzone (het gebied tussen Leiden en Woerden) aangewezen
als een transformatiegebied. Het is een gebied dat door zijn verrom-

meling en oude bedrijfslocaties hierom vraagt.
In het afgelopen jaar is een ontwikkelingvisie opgesteld. Deze is
zowel in de streek als in commissieverband besproken.
Hoofddoelstelling is de verrommeling in de bebouwde omgeving
–zowel woongebied als bedrijventerreinen– tegen te gaan.
Een ander speerpunt is de openheid van doorzichten (zogenaamde
vensters) te verbeteren en deze ook opnieuw te definiëren. De manier
waarop in de eerste versie de groene doorzichten waren opgenomen,
gaf bij ons de vertwijfelde reactie: welke doorzichten…? Maar de uiteindelijke plannen zijn in de loop van het afgelopen jaar aanmerkelijk
verbeterd.
Er bleven nog een paar zeer aangelegen vragen over. Die hadden met
name betrekking op de beheersing van de uitvoering: gebeurt er wat
we hebben afgesproken? Chris Schaapman heeft in zijn eerste optreden voor deze zaken een actieve bijdrage geleverd, zodat dit nog
nadrukkelijker is opgenomen dan eerst was voorzien.

Zuidplaspolder
De geïnteresseerde lezers kunnen zich wel herinneren dat ik in een
van de vorige nummers iets verteld heb over onze visie met betrekking tot de invulling van de Zuidplas (het gebied tussen Rotterdam,
Zoetermeer en Gouda). We hebben nadrukkelijke gepleit voor een
gefaseerde uitvoering van de opgave om tot na 2030 in totaal 30.000
woningen te realiseren. Achterliggende gedachte was dat we deze
woningen misschien niet allemaal nodig hebben. Leidt de vooraf aangelegde infrastructuur er niet automatisch toe dat al die woningen
toch worden gebouwd, ook als we ze niet nodig blijken te hebben?
Dit blijkt tot op heden een juiste keuze te zijn geweest. Voor de fasering die in het streekplan is opgenomen ontstaat steeds meer draagvlak, ondanks eerdere reserves daartegen. Dat komt omdat er steeds
opnieuw een verantwoorde afweging gemaakt moet, maar ook kan
worden, voordat de volgende stap wordt gezet.

Henk van Dieren
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