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In het Vizier
Tijden veranderen. ’t Is lang geleden dat de Staten van Holland hun
vergaderingen begonnen met gebed. En nóg langer dat een predikant
werd gevraagd vooraf een kerkdienst van een uur te houden. Drie
keer per week. Kees Freeke neemt de lezer mee naar de situatie in de
zestiende eeuw. Het was ook toen vast geen ideale tijd, maar de
publiekelijk beleden afhankelijkheid van God is anno 2005 pijnlijk
afwezig.
Tijden veranderen. De provincie houdt zich veel sterker dan in het
grijze verleden bezig met de inrichting van de ruimte. ”Rode contou-
ren”, het Groene Hart, woonvisies en regels voor ruimte zijn de tref-
woorden waar het om draait. Het spanningsveld tussen mens en
natuur vraagt om een zorgvuldig beleid. Dit nummer van Vizier maakt
dat nog eens duidelijk.
Toch houdt de provincie zich met meer zaken bezig: de visserijsector,
het bibliotheekwezen, het openbaar vervoer, om maar een paar
dwarsstraten te noemen. En soms moeten Statenleden er heel vroeg
voor uit de veren, zo blijkt uit een bijdrage van Andries van Dijk.
Tijden veranderen en de provincie verandert mee. Het is aan de
Staten om dat proces in goede banen te leiden. Tot welzijn van de
burgers én van Gods mooie schepping. De inspanningen van
SGP/ChristenUnie zijn daarop gericht.

Rudy Ligtenberg

Vroeg naar de vissen
Even voor half zes. De wekker ratelt. Waarvoor op dit voor mij wel
zeer vroege uur? O ja, vandaag heeft onze fractie een werkbezoek
aan de visafslag van Scheveningen.
Daar worden we tegen zeven uur verwacht.
Op de weg is het, tegen mijn verwachting in, al druk. Weliswaar nog
geen file maar alle stroken zijn bezet. In de Den Haag aangekomen is
het nog rustig en zonder problemen bereiken we de visafslag aan de
Scheveningse haven.
Tijdens een kopje koffie worden we welkom geheten door directeur
Johan van Nieuwenhuijzen die ons vervolgens een en ander vertelt
over de problemen waar de Nederlandse visserijsector mee te kam-
pen heeft.
Wij horen dat Nederland nog steeds marktleider is in Europa voor
platvis –80 procent van de Europese tong wordt bijvoorbeeld in ons
land verhandeld– en dat ons land ook nog altijd het logistieke cen-
trum van de sector is in Europa.
Is het alles goud wat er blinkt? Nee, in tegendeel. De sector heeft
haar zorgen.
De visafslagen van Scheveningen, Stellendam en Colijnsplaat zijn ver-
enigd in de ”United Fish Auctions” (UFA). Uit cijfers blijkt dat de tota-
le aanvoer van vis voor deze drie visafslagen is gedaald van
21.986.000 kilogram in 1999 naar 14.140.000 kilogram in 2003.

Tien tot twintig procent van de schepen heeft moeite om rendabel te
vissen.
De sector zal zich dus moeten bezinnen op maatregelen om in de
toekomst goed te kunnen blijven functioneren. Op dit moment zijn er
aan de Nederlandse kust in elf visafslagen. Dat is uit economisch per-
spectief te veel. Clustering zal nodig zijn.
De provincies Zeeland, Noord-Holland en Flevoland hebben al een
gedeputeerde die de visserij in zijn of haar pakket heeft. Zuid-Holland
heeft zo’n gedeputeerde niet. Reden voor de fractie SGP/ChristenUnie
om daar, ook in verband met de werkgelegenheid, schriftelijke vragen
over te stellen. Onze provincie zou, in overleg met de andere betrok-
ken provincies, een regisserende rol kunnen vervullen bij de voorge-
nomen clustering. De provincie moet niet alleen de ontwikkelingen
volgen, maar ook actief optreden, zodat de visserijsector in Zuid-
Holland behouden blijft.

Tweede Maasvlakte
De Stellendamse vissers maken zich bijvoorbeeld ernstig zorgen over
de ontwikkelingen rond de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Door
de aanwijzing 30.000 hectare als natuurreservaat –ter compensatie
van het nieuwe industriegebied– waar niet gevist mag worden, dreigt
de druk op het gebied erbuiten sterk toe te nemen. (Inmiddels heeft
de Raad van State dit onderdeel bekritiseerd als zijnde niet goed
overdacht en onderbouwd.).
Na de uiteenzetting van Van Nieuwenhuijzen kregen de fractieleden
een rondleiding door de hallen van de afslag. Hoewel we voor ons
doen vroeg uit de veren waren, was een groot deel van de vis al ver-
kocht. De keurmeester die ons rondleidde, vertelde hoe hij elke partij
op kwaliteit beoordeelt, zodat de kopers weten waar ze aan toe zijn.
In de visafslag zelf zaten de handelaren geconcentreerd hun gewen-
ste portie vis ”af te mijnen”. Vanuit Scheveningen kan er zelfs gelijk-
tijdig op de visafslag van Stellendam worden meegeboden.
Al met al een boeiend en leerzaam werkbezoek.

Andries van Dijk

Uitleg van de keurmeester
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Woonvisie 2005-2014
Op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Zuid-
Holland liggen er veel vragen die moeten worden beantwoord. Het
zijn geen eenvoudige vragen voor de dichtstbevolkte provincie in een
dichtbevolkt land als het onze.
Op het gebied van ruimtelijke ordening is er veel vraag naar ruimte –
voor industrieterreinen, woningbouwlocaties, glastuinbouw, bollen-
areaal, land- en tuinbouw.
Vandaar dat vanuit een ruimtelijk kader een visie op de deelgebieden
voor langere termijn noodzakelijk is. Vandaar een woonvisie voor de
periode 2004-2015.
De provincie bouwt zelf niet, dat doen de gemeenten. Op lokaal
niveau wordt gebouwd in samenwerking tussen woningcorporaties
en marktpartijen. Vandaar dat de rol van de provincie beperkt is. Via
de ruimtelijke invalshoek kan de provincie de regionale behoeften op
lange termijn bepalen en in streekplannen aangeven waar wel en
niet kan worden gebouwd.
Om de uitvoering van de Woonvisie te kunnen controleren is een
goede rapportage noodzakelijk. Dat kan echter met eenvoudige cij-
fers –die via gemeenten en regio’s worden aangeleverd– op hoofdlij-
nen van beleid. Dus geen extra administratieve rompslomp, daar heb-
ben we al te veel van.
Omdat Zuid-Holland dichtbevolkt is, wordt gekozen voor migratiesal-
do 0. Dat wil zeggen dat alleen voor de eigen behoefte wordt
gebouwd. Dat zal al een behoorlijke opgave zijn. De bouwproductie
bedroeg de laatste vijf jaar gemiddeld 15.700 woningen per jaar. Om
de doelstelling om te voorzien in de eigen behoefte te realiseren zal
dit aantal met jaarlijkse stappen van 2000 woningen omhoog moeten
naar uiteindelijk 20.400 woningen per jaar. In totaal worden dan tot
2014 zo’n 214.000 woningen gebouwd.
Het aantal te bouwen woningen is een optelsom van diverse soorten
vraag. Zo zullen er 17.000 woningen gebouwd moeten worden om
de opgelopen achterstand in te lopen. Voor de eigen behoefte zijn
135.000 woningen nodig en zijn er 55.000 woningen nodig wegens
sloop van vooroorlogse woningen.
Binnen deze aantallen zijn de volgende doelgroepen onderscheiden:
senioren, starters en doorstromers. Het aandeel sociale woningen
wordt op 30 procent van de nieuwbouw gesteld.

Scheefwoners
Dat is nodig, omdat een groot gedeelte (50 procent) van de bestaan-
de sociale woningen wordt bewoond door mensen met een inkomen
dat duidelijk ligt boven die van de doelgroep, de zogenaamde scheef-
woners. Op dit onderwerp hebben zich in de afgelopen jaren al ver-
schillende bestuurders de tanden stuk gebeten zonder dat er van een

echt resultaat sprake was. Toch mag dit geen reden zijn om dan maar
niets te ondernemen.
Een veel gestelde vraag is, waar deze woningen gebouwd moeten
worden. Een dichtbevolkte provincie vraagt om een zeer strikte afwe-
ging tussen verstedelijking en open gebied. Het streven is om 50 pro-
cent van de woningbehoefte binnenstedelijk te realiseren. Dat vraagt
om maatwerk. Dit zal op het platteland bijvoorbeeld moeilijker te rea-
liseren zijn dan in de stedelijke gebieden. Bovendien is dit zogenaam-
de inbreiden duurder en procedureel ook ingewikkelder vanwege het
zogenaamde ”nimby-effect”: de weerstand van bestaande bewoners.
De woonvisie is terug te vinden op de website
www.zuidholland.sgpchristenunie.nl, onder het kopje dossiers.

Henk van Dieren

Basisbibliotheek
bedreiging of kans?
De eenvoudige bibliotheek waar we altijd onze leesboeken haalden
voldoet in deze tijd niet meer aan de eisen die de consument stelt. Hij
heeft behoefte aan meer mogelijkheden om informatie te krijgen,
zoals internet.
In 2002 is in Zuid-Holland het moderniseringsproces voor het biblio-
theekwerk gestart.
Naar aanleiding van het advies van de commissie-Meijer in
2001(”Open poort tot communicatie”) sloten de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en
het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen in 2002 een
convenant om dit te realiseren. Dacht men aanvankelijk dat het in
2004 voltooid zou zijn, inmiddels is deze periode verlengd naar 2007
omdat de klus lastiger bleek dan gedacht.
De rol van de provincie is om dit vernieuwingsproces zodanig te sti-
muleren dat gemeenten en bibliotheken zogenoemde basisbibliothe-
ken gaan vormen. Die bibliotheken moeten voldoen aan een bepaal-
de schaalgrootte, zodat kwaliteitswinst kan worden geboekt.
Op dit moment wordt aan gemeenten tot 30.000 inwoners gevraagd
minimaal tien euro per inwoner te reserveren voor het bibliotheek-
werk (exclusief de huisvestingskosten). Dit bedrag noemt men het
”instapniveau”.
De verantwoordelijke gedeputeerde in Zuid-Holland stelde zich aan-
vankelijk vrij hard en strikt zakelijk op. Hij stelde (en formeel is dat
juist): De gemeenten zijn verantwoordelijk. Hebben zij het geld er niet
voor over? Dat is dan jammer, maar het is hún probleem.
Wij hebben de gedeputeerde deze opstelling zeer kwalijk genomen
en hebben dat in de statenvergadering en door middel van vragen
duidelijk gemaakt.
We hebben gewezen op het belang van kleine bibliotheken, vooral in
de kleine kernen, die vaak door veel vrijwilligers in stand worden
gehouden en hem gevraagd zich ook voor die kleine bibliotheken in
te zetten. De gedeputeerde heeft zich deze kritiek aangetrokken en is
in de statenvergadering van januari gekomen met het
”Marsrouteplan voor de bibliotheken”.
Er is op een creatieve manier geprobeerd om een aantal pijnpunten
weg te nemen of te verzachten.

Vrijwilligers
Zo is de termijn voor de gemeenten die wel willen meewerken, maar
vanwege financiële redenen de inspanningsverplichting niet aan kun-
nen gaan, verlengd tot januari 2005.
Ook wordt nu de mogelijkheid geboden om de uren die de vrijwilli-
gers maken, in geld om te rekenen. Dat bedrag mag dan worden
meegeteld bij het voldoen aan de instapnorm van 11 euro per inwo-
ner.
Wanneer een bepaalde bibliotheek dan nog niet aan de eisen kan
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voldoen, kan ook nog worden gekeken of het bedrag in de regio mis-
schien hoger is dan de gevraagde norm; dat kan dan als compensatie
worden aangemerkt voor de bibliotheek die er niet in slaagt aan de
norm te voldoen. Wij hebben de gedeputeerde bedankt voor zijn
inzet.
Betekent dat nu dat alle zorgen zijn weggenomen? Nee. Er zullen
ongetwijfeld fusies moeten plaatshebben en sommige kleine biblio-
theken moeten misschien gesloten worden.
Anderzijds geeft de basisbibliotheek ook kansen, waardoor het bij-
voorbeeld niet onmogelijk zal zijn dat kleine bibliotheken open kun-
nen blijven en de bibliobus zal kunnen blijven rijden.
Maar het moge duidelijk zijn. Ook en vooral de gemeenten hebben
hierin een taak. Spreek uw vertegenwoordigers daarom ook aan op
hun verantwoordelijkheid voor de bibliotheek.

Andries van Dijk.

Regels voor Ruimte
Dit onderwerp houdt de Staten van Zuid-Holland al enige tijd bezig.
De nota ”Regels voor Ruimte” is het document dat Gedeputeerde
Staten gebruiken om gemeentelijke bestemmingsplannen en verzoe-
ken om vrijstelling –de zogenoemde artikel 19-zaken– te toetsen. De
inhoud van de nota is best belangrijk. Zeker voor gemeentebesturen,
maar ook voor burgers die bouwplannen hebben waarvoor een vrij-
stelling nodig is.
Voorheen werd deze nota, toen nog Nota Planbeoordeling geheten,
vastgesteld door Provinciale Staten. Nu ook bij de provincie het duale
stelsel is ingevoerd, stellen Gedeputeerde Staten dat die vaststelling
nu tot hun bevoegdheid hoort.
Lezers die zich regelmatig bezighouden met de gemeentepolitiek ken-
nen de term dualisme wel. Dualisering komt heel kort gezegd hierop
neer, dat we niet langer uitgaan van het systeem dat Provinciale
Staten het algemeen bestuur vormen en Gedeputeerde Staten het
dagelijks bestuur (dat noemden we monisme). In het sinds 2003 inge-
voerde dualisme zijn Provinciale Staten als het ware het provinciale
parlement en vormen Gedeputeerde Staten de provinciale ‘regering’.
Dit heeft geleid tot veranderde verhoudingen tussen Staten en
College.
Net zoals in veel gemeenten, speelt zo nu en dan de vraag wie er
eigenlijk de baas is in de provincie: Provinciale Staten of
Gedeputeerde Staten. Bij de vaststelling van deze nieuwe nota kwam
dat spanningsveld in volle hevigheid voor het voetlicht.
Na een heleboel geharrewar, zowel in de commissie als in de staten-
vergadering (waarvan ik u de inhoud  zal besparen), is uiteindelijk de

conclusie getrokken dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de nieuwe
nota ”Ruimte voor Regels” vast te stellen. Dit onder voorbehoud dat
daarin geen nieuwe regels worden opgenomen die niet steunen op
door Provinciale Staten vastgesteld ruimtelijk beleid. Kunt u het nog
volgen? Zo nee, dan ligt dat zeker niet aan u, maar aan de ingewik-
keldheid van de materie.

Hoera
De SGP/ChristenUnie heeft een motie ingediend die bepaalt dat
Gedeputeerde Staten in ieder geval Provinciale Staten zullen raadple-
gen voordat zij de nota vaststellen of wijzigen. Dit om duidelijk vast
te leggen welke afspraken op dit punt zijn gemaakt. De motie is aan-
genomen.
Hoera, binnenkort hebben we nieuwe ”Regels voor Ruimte”. Het
heeft wel veel tijd en een heleboel woorden gekost. Leuk voor de
kenners van het staatsrecht, maar toch een beetje zonde van de tijd
in een provincie waar nog zoveel te doen valt.
Overigens hebben we nog een motie ingediend, waarin we voorstel-
den het maximale bouwvolume in kwetsbare gebieden te verhogen
van 600 naar 750 kubieke meter. Dit niet omdat we het kwetsbare
gebied niet waardevol vinden, maar omdat door allerlei nieuwe
regels meer volume nodig is om dezelfde leefruimte te behouden.
Ondanks steun van de VVD, de LPF en Leefbaar Zuid-Holland is de
motie verworpen, omdat het CDA op wiens steun we hoopten, wei-
gerde ermee in te stemmen.

Joop Evertse 

”Groene Hart is
geen nationale
recreatietuin”
Enkele maanden geleden is de Nota Ruimte verschenen. Voordat de
Tweede Kamer zich hierover uitspreekt hebben de gezamenlijke
Statenfracties van SGP en ChristenUnie uit Noord- en Zuid-Holland,
Flevoland en Utrecht zich gebogen over de problematiek van het
Groene Hart.
Om een bijdrage aan de discussie in de Tweede-Kamerfracties van
SGP en ChristenUnie te leveren, is een discussiestuk opgesteld dat als
bijdrage voor hun inbreng tijdens de behandeling van de Nota
Ruimte kan dienen.
Bijbelse uitgangspunten geven de richting aan voor het handelen.
Kernbegrip is dan ook rentmeesterschap: de mens heeft van God de
opdracht gekregen de aarde te bouwen en  zorgvuldig te onderhou-
den. De overheid heeft hierin wat ons betreft een belangrijke rol, om
schadelijke effecten voor de natuur en de maatschappij te voorko-
men. In plaats van ongebreidelde groei toe te staan, moeten we hel-
dere keuzes maken.
In de uitwerking van deze uitgangspunten zijn we tot de volgende
standpunten gekomen:
1. Op het gebied van wonen moet een restrictief (beperkend) beleid
gelden voor nieuwbouw. Alleen als aangetoond wordt dat nieuw-
bouw voor de natuurlijke aanwas van een gemeente niet binnen de
vastgestelde ”rode contouren” kan worden opgevangen, kan buiten
die contour worden gebouwd. Maar niet als de locatie grenst aan
waardevol natuurgebied.
2. Voor een vitaal platteland is het noodzakelijk dat melkveehouderij-
en economisch sterke ondernemingen zijn. Verbreding van de land-
bouw, door allerlei bedrijfstakvreemde activiteiten te laten ontplooi-
en, kan tijdelijk een optie zijn, maar is geen structurele oplossing.
3. Het kan regio’s worden toegestaan bedrijfsterreinen te ontwikke-
len, afhankelijk van de eigen, regionale economische behoefte.
4. Wat betreft natuur en recreatie biedt het Groene Hart veel moge-
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.

lijkheden. Het gebied mag echter geen ”nationale recreatietuin” wor-
den. Voor het veenweidegebied moeten ingrijpende maatregelen wor-
den getroffen, in het bijzonder met betrekking tot de drooglegging.
Beschermwaardige natuur moet worden beschermd, maar dit geldt
niet voor alle groen.
5. Om het Groene Hart te beschermen moet de overheid ingrijpen,
maar dat kan alleen effect hebben als er overleg is met de gebruikers
en bewoners. Het Rijk moet duidelijk grenzen bij wet vastleggen,
zodat daar geen discussie over kan bestaan. Ook moet het Rijk zor-
gen voor voldoende financiële middelen om het Nationaal Landschap
te beschermen. Gemeenten en provincies moeten goed onderbouwde
plannen laten vastleggen in streekplannen.
De volledige notitie is te vinden op www.zuidholland.sgpchristen-
unie.nl.

Gerrit Wim van Veelen en Wilco de Bel

Gebed voor de
Statenvergadering
In onze provincie wordt maandelijks een statenvergadering gehou-
den. De vergaderfrequentie was vroeger veel groter. Het ging er ook
veel plechtiger aan toe. In 1580 namen de Staten van Holland het
besluit dat voorafgaand aan hun vergadering drie keer per week –op
dinsdag, donderdag en vrijdag– door een Haagse predikant een kerk-
dienst van een uur moest worden gehouden in de (thans niet meer
bestaande) hofkapel aan het Binnenhof.
In 1587 werd hiervan afgestapt en namen de Staten onder leiding
van Johan van Oldenbarnevelt het besluit om hun dagelijkse (!) ver-
gadering voortaan te beginnen met het uitspreken van een ambtsge-
bed. Of er een gebrek aan predikanten was, of dat de kritieke oor-
logssituatie (het was 3 jaar na de moord op Prins Willem van Oranje
en 2 jaar na de val van Antwerpen) tot dit besluit hebben geleid, is
niet duidelijk. Uit het gebed blijkt dat de Statenleden niet alleen hun
afhankelijkheid van God voor het bestuur van de provincie beleden,
maar ook hun persoonlijk geloof dat zij ”met alle uitverkooren van U
ontfangen het einde onses geloofs, namentlyk onser sielen salig-
heid”. Het gebed werd afgesloten met het ”Onze Vader”, dat ver-
moedelijk door alle Statenleden gezamenlijk werd uitgesproken.

Verkort gebed
In 1635 werd besloten tot een nieuw verkort ambtsgebed, als volgt:
”O barmhartige Godt, hemelsche Vader, Gij die alleen sijt het
waerachtige ligt, de fonteine des levens, de volkomene wijsheit en
volheit van alles, oock d’aller opperste Regeerder en Richter der gan-
sche werelt; nadien het U belieft heeft, ons te beroepen tot d’admi-
nistratie en beleit van desen collegie, soo bidden wij U, dat Gij ons
door Uwe goddelijke genade sulx wilt verlichten en bijstaen, dat wij
in onsen ampte ons vromelijck, vrijmoedigh en getrouwelijck mogen
quyten, en niet anders voornemen, als dat strecken magh tot Uwes
Naems eere en ten besten van den lande, opdat wij ten jonxten dage
met allen uytverkoornen uyt genade mogen ontfangen onser zielen

zalicheit. ’t Welk wij besluyten met het volkomen gebet, dat ons de
Heere Christus self geleert heeft, seggende: Onse Vader, enz.”
Dit gebed was in groot en fraai schrift opgenomen in een zwart hou-
ten lijstje en werd onder andere gebruikt door Johan de Witt. (Wordt
vervolgd)

Kees Freeke

U leest over ons, wij
horen graag van U!
Als fractie kunnen we ons goed voorstellen dat u wilt reageren op de
inhoud van Vizier. Of misschien wilt u een heel ander onderwerp aan
de orde stellen. Dat kan natuurlijk!
Wij staan open voor vragen, verzoeken om informatie of kritiek op
door ons ingenomen standpunten.
Ook brengen we regelmatig bezoeken aan de verschillende regio’s in
de provincie, waarbij we ook de raadsleden, wethouders en kiesver-
enigingen in de regio’s betrekken.
U kunt ons op veel manieren bereiken: telefonisch, schriftelijk of per
e-mail (zie colofon).
Bezoek ook onze website: www.zuidholland.sgpchristenunie.nl.

Wilco de Bel, fractiemedewerker

Agenda
De ChristenUnie Zuid-Holland vergadert op donderdag 7 april, om
20.00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Lekkenburg
148 te Gouda.
Naast het bespreken van de jaarverslagen zal (onder voorbehoud) de
Permanente Campagne het hoofdonderwerp zijn. Voor meer informa-
tie: 0182-612574

Colofon
Uitgave
Dit is een uitgave van de SGP/ChristenUnie-statenfractie en de pro-
vinciale verenigingen van de SGP en de ChristenUnie in Zuid-Holland.

Redactie
Wilco de Bel, Andries van Dijk, Rudy Ligtenberg, Wim de Roos

Contactadressen fractie:
Joop Evertse (0184-615291) of Servaas Stoop (0187-605252)

Oplage / Verschijningsfrequentie
Verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 7250 exemplaren

Informatie of reageren
SGP/ChristenUnie Zuid-Holland
Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
tel.: 070-4417051
email: w.de.bel@pzh.nl

Vormgeving en productie
Drukkerij Holland bv, Alphen aan den Rijn

Foto´s:
Provincie Zuid-Holland, tenzij anders vermeld
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Bezoek ook eens onze website: www.zuidholland.sgpchristenunie.nl 
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