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Nieuwsbrief Statenfractie Zuid-Holland

In het Vizier
Het kan niet op dit jaar. Op DV 18
maart mag u twee keer uw stem uitbrengen, voor drie verschillende instanties nog wel. Allereerst is er
natuurlijk de verkiezing voor de Provinciale Staten. Hoe belangrijk het
werk van de provincie is, leest u uitvoerig in dit nummer van Vizier. De
provincie doet meer dan u denkt!
Daarnaast bepaalt u met uw stem indirect de samenstelling van de Eerste
Kamer. Ook niet onbelangrijk, nu het
er naar uitziet dat de regeringscoalitie
bij lange na geen meerderheid meer
zal halen.
Tegelijk met de Statenverkiezing worden de verkiezingen voor de waterschappen gehouden. Als de
waterschappen hun werk goed doen
(zodat u droge voeten houdt en de
waterkwaliteit in orde is), dan zult u
er vermoedelijk niet dagelijks bij stil
staan. Toch is het van groot belang
dat u uw stem geeft aan kundige waterschapsbestuurders. Zeker in de
’natte’ provincie Zuid-Holland moeten we het water te vriend houden.
Rudy Ligtenberg, eindredacteur
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Geld voor restauraties
Een mooi slot van 2014 voor ChristenUnie&SGP: De fractie diende
een motie in die door bijna alle Statenleden werd gesteund. Ruim
922.000 euro werd extra uitgetrokken voor de restauratie van twaalf
monumenten in de provincie. Ons
erfgoed verdient die steun! (pag.2)

2

Belangenafweging
Hoe weegt de fractie de belangen
van alle betrokkenen? Op die
vraag geeft Henk van Dieren antwoord. ”Het is de kunst om de afwegingen goed te motiveren om er
draagvlak voor te krijgen”, schrijft
hij op pagina 2
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Jongeren
Servaas Stoop onderstreept het belang van de betrokkenheid van jongeren bij het provinciale beleid. Het
gaat over de vraag hoe onze provincie er over tien of twintig jaar
moet uitzien. ”Het gaat om de samenleving van de toekomstige generatie”, zegt Stoop. ”Laat van je
horen”. Lees verder op pagina 3

4

Werkbezoek
De Statenfractie ontmoette in januari de bevriende fracties uit Gorinchem. Samen bekeken ze hoe er
gewerkt werd aan ”Ruimte voor de
rivier”. (pag. 4)

Wat doet die provincie eigenlijk?
Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht rijst steeds
weer deze vraag: waar gaat de provincie over? Wat doet de
provincie eigenlijk? Het zijn begrijpelijke vragen. Zeker voor
veel mensen die wat verder van de provincie afstaan. Want
wat merk je dan van de provincie?
De provincie heeft een aantal wettelijke taken op het gebied
van ruimtelijke ordening, natuur, verkeer en vervoer. Aanvullend kan dit bestuursorgaan echter nog veel meer doen. De
provincie heeft immers eigen inkomsten en Provinciale Staten kunnen zelf de uitgaven bepalen. Daarmee kunnen de
wettelijke taken ruimer uitgevoerd worden. Als een provincie
meer geld ter beschikking heeft, zal ze vaak aan meer zaken
geld uitgeven. Het tegenovergestelde geldt ook: als een provincie minder geld heeft, trekt ze zich terug op wat de
”kerntaken” worden genoemd. ”Waar je niet van bent, daar
hoef je ook geen geld aan uit te geven”, is dan het adagium.
In Zuid-Holland is in de afgelopen jaren op deze manier bezuinigd. Zuid-Holland moest minder geld uitgeven en dus
werd de ”focus op de kerntaken” gericht.
Wat doet Zuid-Holland anno nu? De huidige kerntaken zijn:
• Duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder waterbeheer (bepalen waar gebouwd mag worden, verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van grondwater, voor schoon
drinkwater, voor natuurontwikkeling en recreatie);
• Milieu, energie en klimaat (schone lucht en bodem, transport en opslag van gevaarlijke stoffen, zorgen voor duurzame energiemogelijkheden);
• Vitaal platteland (regisseur zijn voor het landelijk gebied
waar natuur, landbouw, milieu en economie met elkaar samenhangen);
• Regionale bereikbaarheid (zorgdragen voor goed regionaal
openbaar vervoer, onderhoud van provinciale wegen, tunnels, bruggen en sluizen);
• Regionale economie (versterking van de regionale economie, zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat, aandacht
besteden aan ontwikkeling van kennis en innovatie);
• Cultuur en erfgoed (zorgen voor cultuureducatie, monumentenzorg, herbestemming van het erfgoed);
• Kwaliteit van openbaar bestuur (de provincie houdt financieel toezicht op gemeenten en waterschappen, kan een rol
spelen bij bestuurlijke conflicten tussen gemeenten).
Wie dit eenmaal weet, wordt eraan herinnerd door de bordjes langs de provinciale wegen en vaarwegen. Wie recreëert

in een provinciaal recreatiegebied ontwaart voortaan snel het
provincielogo. Dat maakt de provincie daarmee niet in één
klap wereldberoemd. Wie echter de opsomming aan taken
op zich laat inwerken, beseft dat de provincie op tal van
plekken in onze leefomgeving aan het werk is. En daarmee
dus van belang is. Dat laatste geldt eveneens voor de waterschappen. En laat u nou de 18e maart voor het eerst op
beide organen uw stem uit kunnen brengen!

Chris Schaapman, fractievoorzitter

Waterschappen,
al meer dan 700 jaar belangrijk
Vraag een stadsburger in welk waterschap hij woont, dan
volgt meestal niet direct een antwoord. Pas rond de tijd dat
de waterschapsbelasting moet worden betaald, wordt iedereen met het bestaan van het waterschap geconfronteerd.
Als het waterschap zijn werk goed doet hoor je er niets van.
Bij een overstroming, stinkend slootwater of een watertekort zou het waterschap wél in het nieuws komen.
De waterschappen bestaan sinds de late Middeleeuwen, en
zijn daardoor de oudste bestuursorganen van Nederland.
Over de belangen van burgers en boeren in een waterschapgebied werd in het ”gemeenlandshuis”vergaderd.
Het waterschap zorgt ervoor dat sterke dijken ons beschermen tegen overstromingen. Via gemalen wordt gezorgd
voor de afvoer van overtollig water, zodat we droge voeten
houden. Tegelijk moet er voldoende zoet water overblijven
voor de bevolking en voor agrarisch en industrieel gebruik.
Het water dat ’blijft’ moet schoon zijn, zodat sloten niet
gaan stinken en plassen in de zomer blijven uitnodigen om er
in te gaan zwemmen.
Deze zorg voor schoon oppervlaktewater is in onze tijd
moeilijker dan in voorgaande eeuwen. Ons land is veel dichter bevolkt, onze grond wordt intensiever gebruikt en er is
veel meer industrie. (Vervolg op pag. 3)
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Meer geld voor restauratie
rijksmonumenten
Het provinciale subsidiebudget voor de restauratie van
rijksmonumenten bleek eind 2014 ontoereikend om alle
aanvragen te kunnen honoreren. Fractievoorzitter Chris
Schaapman van ChristenUnie&SGP waarschuwde dat hierdoor een stuwmeer van achterstallige restauratieprojecten
zou ontstaan. Reden genoeg om een motie in te dienen om
dit te voorkomen.
Provinciale Staten steunden de motie van ChristenUnie&SGP
waarin aan Gedeputeerde Staten werd verzocht met een
voorstel te komen. Zo lag er in de Statenvergadering van december een voorstel om ruim 922.000 euro toe te voegen
aan het provinciale restauratiebudget. Het voorstel kreeg de
steun van vrijwel alle fracties. Onderstaand een overzicht
van de twaalf ”extra” projecten die subsidie krijgen.
1 Begraafplaats Groenesteeg, Leiden (€ 73.000)
Deze begraafplaats dateert uit 1813. Er zijn talloze Leidse
notabelen begraven. Sinds 1975 kan er niet meer begraven
worden. Veel grafstenen liggen er slordig bij. De subsidie
wordt gebruikt om de grafstenen weer op orde te brengen.
Gescheurde grafstenen zullen weer netjes gelegd worden.
De stichting tot behoud van Begraafplaats Groenesteeg zet
zich al 25 jaar in voor deze historische plek.
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2 Laurentiuskerk, Rijnsburg (€ 33.400)
Op de plaats waar vroeger de abdij van Rijnsburg stond
werd in 1578 begonnen met de bouw van een kerk. In het
koor van de kerk zijn nog delen van grafmonumenten van
het huis van de graven van Holland aanwezig. De toren zou
één van de twee torens van de abdijkerk zijn en dateert uit
de 12e eeuw. Onder het restauratiewerk vallen het voegwerk en herstel van de leien dakbedekking.
3 Zesde Hooge Boezemmolen, Haastrecht (€ 188.800)
De molen is een paar jaar geleden herbouwd naar het voorbeeld van zijn voorganger. Die werd op zijn beurt gebouwd
in 1874. Het is een zogenoemde grondzeiler die diende als
boezemmolen. Het restauratieproject omvat het aanbrengen
van het ”gaande werk”. Dat zijn de draaiende delen tussen
de as van de wieken en het draaiwerk van de molensteen.
Ook de voor- en achtergoot worden hersteld. In de molen
bevindt zich een molenaarswoning.
4 Bonifaciuskerk, Alphen aan den Rijn (€ 130.500)
De bouw van de Bonifaciuskerk, een kruisbasiliek, duurde
minder dan een jaar en was gereed in 1886. Uitgevoerd in
neogotische stijl. Tot ver in de twintigste eeuw zijn in het interieur allerlei schilderingen aangebracht. Voor restauratie
van de glas-in-loodramen, die geplaatst zijn in de zijgevels
van de kerk, de Mariakapel en de toren, stelt de provincie
geld beschikbaar.
5 Hervormd Kerkgebouw Sommelsdijk,
Goeree-Overflakkee (€ 50.700)
Na 35 jaar bouwtijd kwam de driebeukige kruiskerk (dus met
de toren in het midden) in 1499 gereed. Tweemaal is de kerk
afgebrand en herbouwd. Na de eerste keer kwam de toren
aan de westzijde te staan. Na de tweede brand werden de
drie beuken samengevoegd tot één ruimte. De huidige restauratie betreft vooral onderhoud en herstel van (sier)schilderwerk.
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Beeld: Ron de Rover

8 Hervormd kerkgebouw, Nieuwland, gemeente Zederik
(€ 87.000)
Van dit laatgotische bedehuis dat oorspronkelijk een driebeukige kerk met een koor was, moet het dak gerepareerd worden. De kerk werd rond 1500 gebouwd. Het koor en de
twee zijbeuken zijn vermoedelijk respectievelijk in de 18e en
19e eeuw afgebroken. Na een brand in 1935 stonden alleen
de muren nog overeind.
9 Gemeenlandshuis Kinderdijk, gemeente Molenwaard
(€ 69.600)
Een gemeenlandshuis was de bestuurszetel van een waterschap. Het betreft hier een groot dijkpand dat voor een deel
nog uit de 17e eeuw stamt. In 1918 werd het vanwege de
dijkverzwaring gesloopt en daarna opnieuw opgebouwd.
Het restauratieplan omvat vooral verbetering van de kozijnen en herstel van het pannendak (voor kenners: met
Oegstgeester pannen).
10 Kerktoren, Langerak, gemeente Molenwaard (€ 42.700)
Gebouwd in gotische stijl, rond 1500. De toren, met op de
hoeken steunberen, is nooit voltooid. In de kerk zijn diverse
historische elementen te zien, zoals een fraaie preekstoel,
een koorhek, een doophek, kaarsenkronen en twee grafzerken. Het metsel- en voegwerk wordt hersteld.

6 Kerkgebouw Kinderdijk, wijk Middelweg, gemeente Molenwaard (€ 51.900)
Een opvallend gebouw van nog geen honderd jaar oud. Het
dateert uit 1924. Het heeft ”zakelijk-expressionistische vormen”. Het metselwerk, het voegwerk en zinkwerk van de
toren moet hersteld worden, evenals de natuurstenen blokken op de hoeken van de toren.

11 Kerktoren Hervormde Kerk, Leerdam (€ 31.000)
Een laatgotische kruiskerk uit de 15e eeuw met drie beuken
en een koor. In de kerk is het wapen van Koning-Stadhouder
Willem III te zien en een Tien Gebodenbord uit 1696. In de
kerk is een orgel van de beroemde orgelbouwer Witte te vinden. Het restauratiegeld is vooral bestemd voor het dak. De
leien moeten (gedeeltelijk) worden vernieuwd.

7 Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
(€ 87.000)
Dit gebouw, in traditionalistische stijl, werd gebouwd tussen
1929 en 1935. De stenen voor de buitenmuren werden speciaal voor dit gebouw gemaakt en in een bijzonder patroon
gemetseld. De smalle ramen, het zandsteen en de koperen
dakbedekking zijn opvallende kenmerken. Aan de binnenzijde is veel ambachtelijk materiaal verwerkt, zoals de te restaureren lambriseringen. Ze zijn gemaakt van eikenhout en
hebben koperen lijsten.

12 Korenmolen De Roos, Delft (€ 76.000)
Korenmolen De Roos is de laatste nog overgebleven molen
van de 19 molens die Delft ooit telde. Het is een stellingmolen. De molen had tot in de achttiende eeuw een houten bovenkant. Om de bouw van een spoortunnel mogelijk te
maken is de molen in 2012 enkele maanden omhoog gevijzeld geweest, waardoor onder de molen de tunnel gebouwd
kon worden. Het metselwerk, het voegwerk en de toegangsdeur van deze historische graanmolen moeten nog gerestaureerd worden.
(Bronnen: website Rijksdienst voor cultureel erfgoed en ’lokale’
bronnen).
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Belangenafweging
Zorgvuldige indeling van de ruimte in een gebied
waarvoor veel wensen bestaan, is niet eenvoudig. Er
zijn altijd uiteenlopende en zelfs tegengestelde belangen in het geding. Hoe komen Statenleden tot
een weloverwogen keuze waarbij álle belangen van
álle betrokkenen worden gewogen?
Als fractie van ChristenUnie&SGP hanteren we het
uitgangspunt dat zo veel mogelijk in samenspraak
met de belanghebbenden tot afgewogen keuzes
wordt gekomen. Het is echter een zeldzaamheid dat
iedereen het met elkaar eens is. Individuele belangen
moeten soms wijken voor collectieve belangen. Bereikbaarheid wint het soms van milieu en leefbaar-
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Vervolg Waterschappen van pag. 1
De zuivering van afvalwater slokt een groot deel van het
budget van de waterschappen op.
Waterschappen zijn een bestuurslaag van de overheid. Een
deel van de waterschapsbesturen wordt direct door burgers
gekozen. Dit jaar zijn er weer verkiezingen, tegelijk met die
voor Provinciale Staten.
Ook de provincie heeft taken op het gebied van water. Net
als de Rijksoverheid trouwens. Dat rechtvaardigt het herhalen van de opmerking van onze commissaris van de Koning:
”Wij hebben met elkaar de zaken erg ingewikkeld geregeld

in Nederland.” Daarbij kan wel gezegd worden dat het ook
góed geregeld is. Niet voor niets werd vorig jaar in Engeland,
na vele weken van overstromingen, geroepen: ”Where are
the Dutch?” (Waar zijn de Nederlanders?). Nederlandse watermensen losten daarna de situatie in Engeland in betrekkelijk korte tijd op. In Nederland zelf zijn dergelijke rampen al
lange tijd gelukkig niet meer voorgekomen. Met dank aan
de waterschappen!
Willy de Zoete, Statenlid ChristenUnie, kandidaat Waterschap Delfland

Brandstoffen
Kolen, olie, gas, zonne-energie, biomassa:
dat wordt een voorspelbaar verhaal. Als u
dat denkt, laat u deze column dan ongelezen. Of…?
Politieke partijen blijken zonder uitzondering gebruik te maken van alle soorten energie. Keuzes over duurzaamheid lijken in de
politieke praktijk opeens geen rol meer te
spelen. Ook kandidaten voor provincialeen waterschapsverkiezingen ontkomen er
niet aan.
Ga maar na.
Gas
Het is goed mogelijk dat de kandidaten dat
bij de start van de verkiezingscampagne gedacht hebben, en misschien wel hardop
hebben geroepen: ”Tijd voor actie”. ”Aan
de slag”. ”Er tegenaan”. ”Gas!”.
Zelfs sommige zittende Statenleden stonden
tot de laatste vergadering in de hoogste
versnelling om zich niet uit het politieke
veld te laten slaan. Een laatste gasstoot om
de beeldvorming over hun partij recht te
doen.
Olie
Helaas. De laatste gasstoot van de één is
olie op het vuur van de ander. Het vuurtje
wordt opgestookt. Beter is echter: olie op
de golven. Dat werkt altijd kalmerend. En
gelet op de olieprijs is het nog goedkoop
ook.
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heid. In een ander geval kan het juist andersom uitvallen.
Al met al gaat het erom dat we op basis van feiten, van ons
verkiezingsprogramma en van vaststaand beleid een standpunt innemen. Bij dossiers die een grote impact hebben op
inwoners staat dit standpunt soms haaks op hun emoties.
Het is de kunst om de afwegingen goed te motiveren om er
draagvlak voor te krijgen.
Vooral is het noodzakelijk om kennis te nemen van alle informatie over het desbetreffende onderwerp. Alleen zo komen
we te weten wat de vraag is en welk probleem moet worden
opgelost of welk beleid moet worden ontwikkeld. Vervolgens melden zich vaak voor- en tegenstanders, individuele
burgers, organisaties en adviescommissies. Ook op die manier krijgen we veel informatie. Hoorzittingen, werkbezoeken
en gesprekken met inwoners en bevriende raadsleden kunnen in meerdere of mindere mate volgen, afhankelijk van (de
omvang) het onderwerp.
Met deze bagage neemt de fractie een voorlopig standpunt.
Nadat de discussie in de statencommissie is gevoerd wordt
een definitief standpunt ingenomen. Dat standpunt wordt bij
de bespreking en besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten ingebracht.
De provincie lijkt soms wat op afstand te staan, maar ook
Statenleden weten zich vertegenwoordiger van de kiezer. De
besluiten mogen dan door Gedeputeerde of Provinciale Staten worden genomen, ”de provincie, dat bent u”, zei commissaris van de Koning Smit, vorig jaar in dit blad.
Henk van Dieren, SGP-Statenlid

Provincie en jongeren
Wat hebben jongeren met de provincie te maken. Of: Wat
heeft de provincie met jongeren te maken?
Ik kan me bovenstaande vragen goed voorstellen. De provinciale beleidsterreinen zijn niet de meest flitsende voor jongeren. Hoewel? Als zij op het voortgezet onderwijs zitten of
op een hogeschool of universiteit, zouden ze bijna iedere
dag aan de provincie kunnen denken. Als je met de bus van
huis naar de opleiding gaat. Want eigenlijk zou er op iedere
regionale bus moeten staan: mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Bovendien maken deze jongeren gebruik van provinciale wegen. Sportievelingen die met de fiets
gaan, maken gebruik van provinciale fietspaden.
Over de omgeving waar jij over tien jaar wilt wonen, wordt
nu al nagedacht!
Dat de provincie niet zo de aandacht trekt, heeft alles te
maken met het feit dat de provinciale politiek zich niet bezig
houdt met ”de waan van de dag”. De provincie neemt besluiten die betrekking hebben op de lange termijn. Het gaat
dan over de vraag hoe onze provincie er over tien of twintig
jaar moet uitzien. Concreet:
• Hoeveel ruimte is er dan nodig voor bedrijven, voor woningen, winkels, scholen en organisaties voor zorg en welzijn?
• Welke infrastructuur hebben we nodig om alles aan elkaar
te verbinden?
• Welke natuur- en groengebieden moeten dan aangelegd
zijn en onderhouden worden om de noodzakelijke natuurwaarden in stand te houden?
(Vervolg op pagina 4)

Kolen
Onze fractieleden
zijn hier geen
vreemde van. Dat
was zo in de commissie- en statenvergaderingen en dat
zal tijdens de verkiezingscampagne niet
anders zijn. Vurige
kolen op andermans hoofd hopen. Ze hebben het geprobeerd om daarmee hun vijanden (als ze die al hebben) te beschamen.
Anders gezegd: het fractiestandpunt
oogstte regelmatig instemming van zowel
coalitie als oppositie.
Biomassa
Hmm. Misschien is dit wel de lastigste. Politici zijn ook gewone mensen met hun eigen
dagritme, gevoelsritme, lichamelijk ritme…
Alles heeft zo zijn cyclus. Met dieptepunten
en hoogtepunten, tegenvallers en meevallers. Politici hebben bovendien hun vergadercyclus. Maar nu is het campagnetijd en
draaien ze hun campagnecyclus. Wordt het
verkiezingswinst? Zouden we meer stemmen halen? Een zeteltje meer misschien?
Zonne-energie
Dat zou toch wel het mooiste zijn: als de
felle zon op 18 maart afsteekt bij een
blauwe lucht zou het wel eens code oranje
kunnen zijn. Herkenbare kleuren voor wie
de fractie kent.
U begrijpt het al: ik wil geen partijtrekken.
Maar intussen brand ik van nieuwsgierigheid.
Nu nog even met uw eigen energie naar het
stemhokje – liefst duurzaam.
Flip Mak, fractiemedewerker

Beeld: Provincie Zuid-Holland
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Vervolg Provincie en jongeren van pag. 3

Beeld: Provincie Zuid-Holland

Als de overheid het over de ”participatiesamenleving” heeft
dan wordt bedoeld dat jij je daarin niet afzijdig kunt houden!
Dit beleid wordt niet ontworpen op de tekentafel, maar
komt in samenspraak met gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke organisaties tot stand. Via die lijnen kunnen en moeten er ook jongeren bij betrokken zijn of worden.
Laat dus van je horen!
Het lijken theoretische en misschien vage vragen, waar even
theoretische en vage antwoorden op gegeven kunnen worden. Maar er moet wel een antwoord komen, omdat het uiteindelijk gaat om de samenleving van de toekomstige
generatie. Met andere woorden: de jongeren van vandaag
zijn hopelijk de volwassenen van morgen en de ouderen van
overmorgen.
Servaas Stoop, SGP-Statenlid

Hoogwater
Gorinchem ligt op een flinke afstand van Den Haag, maar is
goed bereikbaar. Bijvoorbeeld met de MerwedeLingelijn, de
spoorverbinding waarvoor de provincie de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt.
Tijdens het werkbezoek van begin januari aan de Gorkumse
fracties van ChristenUnie en SGP stonden de waterprojecten bij Gorinchem centraal.
De extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995 zorgden
voor een bijna-ramp: wel een evacuatie, maar een overstroming bleef gelukkig uit. Sindsdien is er hard gewerkt aan
plannen voor een betere bescherming tegen dreigend hoogwater.
Bij de zogeheten Dordtsche Avelingen aan de westkant van
Gorinchem zijn de uiterwaarden verlaagd zodat het rivierwater, richting zee stromend, bij hoogwater gemakkelijker zijn
weg kan vervolgen. Een nieuw gebouwde kade biedt de waterafhankelijke bedrijven meer transportmogelijkheden.
In het nationale programma ”Ruimte voor de rivier” gaat het
erom het water meer ruimte te geven zodat er minder kans
is op overstromingen. Dat is wat hier plaatsheeft, en op zo’n
30 andere locaties in Nederland.
Volgens de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn voor
natuurbeheer, moet de natuur langs rivieren en zeearmen
meer kansen krijgen. Ook dat wordt in deze werken meege-

nomen. Het hoofddoel: een betere bescherming van woongebieden en bedrijven tegen overstromingen dat in stappen
wordt gerealiseerd.

Aan de oostzijde van Gorinchem ligt een
mooi natuurgebied: de Woelse Waard. De
rivierbedding moet ook daar beter worden
gestroomlijnd. Natuur- en milieuwetten dienen te worden geëerbiedigd. Er komen zes
ligplaatsen voor de binnenvaart, maar geen
walvoorzieningen.
Met een ontmoeting met de directeur van
de Avelingen Groep, een werkbedrijf voor
onder meer begeleid werken, die een inkijkje bood in de bedrijfsactiviteiten, werd
het werkbezoek afgerond.
De dag leverde naast veel kennis ook twee
belangrijke aandachtspunten op voor de
Statenfractie: de plannen voor aanleg van
een fietspad op de geplande brug over de
Nieuwe Merwede en het vervoer van werknemers van de Avelingen Groep.
Flip Mak, fractiemedewerker

Uitgave
ChristenUnie & SGP-Statenfractie
en de provinciale verenigingen
van de ChristenUnie en de SGP
in Zuid-Holland.
Verschijnt 3 keer per jaar
in een oplage van ruim 14500
exemplaren
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