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In het Vizier
2013 is het jaar van het aftreden.
Koningin Beatrix heeft na een regeerperiode
van 33 jaar plaatsgemaakt voor Koning Willem-Alexander. Dat betekent dat de provincie
Zuid-Holland en de stad Den Haag hun meest
prominente inwoner zien vertrekken: Prinses
Beatrix zal haar intrek nemen in haar geliefde
Kasteel Drakensteyn in de bossen bij Lage
Vuursche. Het is haar gegund.
Graag wensen wij haar Gods zegen toe in de
avond van haar leven. We zijn dankbaar dat
we deze Koningin zo lang in ons midden
mochten hebben.
Net iets eerder dan Koningin Beatrix kondigde
ook de Zuid-Hollandse Commissaris der Koningin J. Franssen in zijn nieuwjaarstoespraak
zijn vertrek aan. Voor het eind van dit jaar
legt hij zijn ambt neer. Het is nog niet bekend
wat hij daarna gaat doen, maar de provincie
verliest een enthousiaste en ervaren bestuurder.
Ondanks deze wisselingen van de wacht gaat
het ‘gewone’ leven door. Ook in de provinciale
politiek veroorzaken ze geen aardverschuivingen. In dit nummer van Vizier daarom, zoals
altijd, een grote diversiteit aan onderwerpen
die in onze mooie provincie spelen. En waarmee u als inwoner direct of indirect te maken
hebt.
Rudy Ligtenberg, eindredacteur
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Foto Gemeente Gouda.

ChristenUnie en SGP houden Factory Outlet
bij Zoetermeer tegen
Er komt geen Factory Outlet Centre (FOC) een centrum van fabrieksverkooppuntenlangs de A12 bij Zoetermeer. De stem van
de ChristenUnie&SGP bleek in Provinciale
Staten doorslaggevend.

Het plan voor de vestiging van een FOC in de gemeente Lansingerland kan als één van de grotere
onderwerpen uit de huidige Statenperiode worden gezien. Tijdens de commissievergadering
waarin hierover werd gesproken bleek dat vooren tegenstanders elkaar in evenwicht hielden en
dat de fracties van PVV en CU&SGP op dat moment nog geen standpunt hadden ingenomen.
De fractie CU&SGP vroeg in deze vergadering wel
aandacht voor drie aspecten: hoe verhoudt vestiging van een FOC zich met het huidige beleid,
hoe staat het met het draagvlak in de streek en
aan welke voorwaarden moet een eventuele vestiging voldoen? Een dag voor de Statenvergadering liet de PVV weten vóór te zullen stemmen,
zodat het van de fractie CU&SGP afhing hoe de
stemming zou uitvallen.
Dat hebben we geweten. De fractie ontving ongeveer driehonderd e-mails van burgers en middenstanders uit Lansingerland, Zoetermeer en
verre omgeving. Deze waren voor 99 procent
tegen het plan. Dit legde vanzelfsprekend een
behoorlijke druk op onze fractie.
Het bestaande provinciale beleid is dat er geen
plaats is voor een FOC in het gebied en dat er
juist ingezet wordt op versterking van de bestaande winkelstructuren, voornamelijk in de
stads- en dorpscentra. Gedeputeerde Staten
(GS) schreven in hun voorstel dat er voldoende
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vraag is naar een dergelijk verkoopcentrum en
dat de regionale economie erdoor versterkt zou
worden. GS gingen naar onze mening echter
voorbij aan de negatieve invloed van het FOC op
de bestaande winkelgebieden en op de leefbaarheid in de binnensteden. Dit stond haaks op het
huidige beleid. Ook het draagvlak in de regio was
ver te zoeken. De meeste regio’s, gemeenten en
ook de Kamer van Koophandel en de detailhandel
zijn deze tegen ontwikkeling.
Om de negatieve invloed op de middenstand in
de regio zoveel mogelijk te beperken stelden GS
voor in het bestemmingsplan op te nemen dat
minimaal vijftig procent van de verkoop uit
hoogwaardige kledingmerken zou moeten bestaan. De concurrentie met de detailhandel in de
regio zou daardoor beperkt zijn.
Op onze vraag of er gecontroleerd zou worden
op de verkoop van deze categorie hoogwaardige
merken, kwam geen afdoende antwoord van het
college van GS. Wanneer een (nieuwe) merknaam aan de lijst moest worden toegevoegd of
verwijderd (in het geval een merknaam zijn
hoogwaardigheid zou verliezen), zou een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn, inclusief een mogelijkheid van bezwaar maken tot de
Raad van State toe. Gedeputeerde Staten vielen
met dit antwoord in hun eigen zwaard. Men
moest erkennen dat dit in een bestemmingsplan
niet te waarborgen is. Uit de vakliteratuur bleek
duidelijk dat de vermelding van handelsnamen
(dus marktordenende elementen) in een bestemmingsplan niet houdbaar is.
Henk van Dieren, Statenlid SGP
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De provincie en de ruimteverdeling in 2013
is jammer, omdat je als volksvertegenwoordiger
voorstellen uit een gebied op voorhand niet wilt
afwijzen. Maar helaas kon dat in dit geval niet
anders.

Oostvlietpolder Leiden
Bij het aanwijzen van bedrijventerreinen vinden
wij een regionale visie van belang. Het groen
houden van de Oostvlietpolder bij Leiden heeft
weliswaar onze voorkeur, maar dan moet het niet
zo zijn dat het beoogde bedrijventerrein elders in
de regio terechtkomt op een plek waar het nóg
minder gewenst is. Het onderzoek naar een alternatieve locatie duurt volgens ons wat lang. In
de discussie hebben wij aangegeven dat we voor
de zomer duidelijkheid willen hebben. Het ziet er
naar uit dat dit gaat lukken.

Jaarlijks wordt de Provinciale Structuurvisie
voor het ruimtelijk beleid geactualiseerd.
Er zijn altijd wel interessante onderwerpen
aan de orde. Zo ook aan het begin van
2013.
De SER-Ladder
De SER-ladder, geïntroduceerd door de Sociaal
Economische Raad, is een richtlijn waarin voorwaarden zijn opgenomen voor het ontwikkelen
van nieuwe bedrijvenlocaties.
Er wordt achtereenvolgens gekeken of een
nieuwe bedrijvenlocatie op bestaande bedrijventerreinen kan; of er ruimte te vinden is door herstructurering; of de huidige ruimte effectiever
benut kan worden; en pas daarna: of uitbreiding
van het stedelijke gebied gewenst is. Een voor-

stel van fractielid Chris Schaapman deze ”ladder”
voortaan ook toe te passen op woning- en kantorenbouw werd overgenomen.
In plaats van ”SER-ladder” wordt nu gesproken
van ”Ladder voor duurzame verstedelijking”.
Prachtig toch?
Windenergie
Het plaatsingsbeleid windenergie (vastgesteld na
een uitgebreide inspraakprocedure waarbij niet
alleen gemeenten en maatschappelijke organisaties, maar ook burgers nadrukkelijk betrokken
werden) moest in de Provinciale Structuurvisie
worden opgenomen. Vreemd genoeg kwam de
Hoeksche Waard te elfder ure met een plaatsingsschema waarin locaties waren opgenomen
die eerder door de Staten waren afgewezen. Dat

Molendijk Rhoon
Bij Rhoon ligt een gebied dat groen en recreatie
als bestemming heeft en dat gedeeltelijk bebost
is ter compensatie van bebouwd (”rood”) gebied
in de omgeving. Het gebied (zie afbeelding), dat
aansluit op de kasteeltuin, staat onder druk van
allerlei stedelijke functies. Gedeputeerde Staten
stelden, op verzoek van de gemeente Albrandswaard, voor om dit gebied binnen de ”rode” contour te brengen. De gemeente heeft ons echter
niet kunnen overtuigen van de noodzaak van
deze wijziging. Ons amendement om het voorstel
niet te volgen, zodat we als Staten invloed kunnen blijven uitoefenen in dit gebied, werd overgenomen. Onze fractie wil eventuele ”rode”
ontwikkelingen alleen mogelijk maken door deze
vanuit het groene karakter van het gebied te bezien. Een groot draagvlak is daarbij voorwaarde.
Reageren? h.van.dieren@statenzh.nl
Henk van Dieren, Statenlid SGP

Een geheel nieuwe provinciale visie
In 2010 hebben Provinciale Staten een
ruimtelijke visie op Zuid-Holland vastgesteld: de Provinciale Structuurvisie (PSV).
In die visie staat precies beschreven waar water,
wegen, bedrijventerreinen, parken, bossen,
woonwijken etc. zijn of passend zouden zijn. Ook
op allerlei kaartmateriaal is dit aangegeven, digitaal terug te vinden op www.pzh.nl/kaarten
Door nieuwe plannen van gemeenten, het Rijk of
de provincie wordt de visie jaarlijks geactualiseerd. Zie ook het artikel daarover van Henk van
Dieren. Intussen gaat de visie echter grondiger
op de schop: het is tijd voor een totale herziening. Daarvoor zijn vier redenen.
1. Het is nodig om de zogeheten provinciale belangen opnieuw te beschrijven en vast te stellen,
met name als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit.
2. Een groot deel van het ruimtelijke beleid, bijvoorbeeld op het gebied van landschappen en
verstedelijking, wordt meer en meer aan provincies en gemeenten overgelaten. De verantwoordelijkheid van het Rijk is beperkt tot dertien
nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk (spoor)wegennet en de waterkwaliteit. Zuid-Holland moet beschrijven en
besluiten hoe om te gaan met de overgehevelde
rijkstaken en met instrumenten zoals ruimtelijke
visie, bestemmingsplannen en omgevingsvergunning. Een belangrijk punt is hoe de provincie
haar eigen bovenregionale rol ziet.

3. Enkele ontwikkelingen vragen om een ruimtelijke vertaling. Bijvoorbeeld de veranderende
economische omstandigheden en de veranderde
vraag op de kantoren- en de woningmarkt, de
bevolkingskrimp en de verhuisbewegingen tussen platteland en stad. De huidige visie is nog
gebaseerd op groei.
4. De huidige visie heeft 2020 als planhorizon,
terwijl gemeenten nu al bestemmingsplannen
opstellen die doorlopen ná 2020. In het rijksbeleid en in diverse provinciale beleidsvisies wordt
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een planhorizon tot 2030 gehanteerd. Ook voor
de nieuwe PSV moet de horizon verder in de toekomst liggen.
In 2013 worden thematische bijeenkomsten belegd, die aansluiten op de vier genoemde punten. In 2014 wordt dan de integraal herziene
visie op Zuid-Holland door Provinciale Staten
vastgesteld. Klaar voor 2030!
Reageren? ch.schaapman@statenzh.nl
Chris Schaapman, Statenlid ChristenUnie

Arriva
Doordat bij Statenleden twijfel was gerezen over
de wijze waarop de nieuwe openbaarvervoerconcessie zou worden ingevuld, kwam de Arriva-top
naar het provinciehuis in Den Haag om informatie te geven. In een vorige uitgave van Vizier kon
u hierover lezen. Die voorlichting was erg effectief, bij de aanwezige Statenleden verdween de
scepsis ten aanzien van de vervoerder gaandeweg.
Helaas bleek het gegroeide vertrouwen onterecht. Het openbaarvervoerbedrijf slaagde er niet
in alle bussen op de juiste plaats, de juiste tijd
en met de juiste bestemmingsaanduiding te
laten rijden. Bovendien werden velen, vooral ook
scholieren, met een extreme prijsstijging gecon-

fronteerd. Dat had niets te maken met provinciale bezuinigingen, maar met het nieuwe systeem
van prijsberekening waarbij Arriva verkeerde cijfers en verkeerde methoden gebruikte.
Veel reizigers en ouders namen contact op met
onze fractie. Daar waren we blij mee, want de
bedragen die genoemd werden steunden ons in
de (spoed)debatten die over de kwestie werden
belegd. De gedeputeerde nam de cijfers mee in
haar overleg met Arriva, en binnen niet al te
lange tijd leidde dit er toe dat de prijsstijgingen
voor een groot deel ongedaan werden gemaakt.
Gelukkig heeft Arriva ook de rest van haar zaakjes inmiddels redelijk op orde. Maar mocht dat
bij u in de buurt niet het geval zijn, laat het ons
weten. Wij zitten er boven op!
Reageren? wh.de.zoete@statenzh.nl
Willy de Zoete, Statenlid ChristenUnie

Fractie-adviseurs stellen zich voor
Wim van Duijn

De Statenfractie van ChristenUnie&SGP
wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar
worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ”Fractieadviseurs
stellen zich voor” laten we hen aan het
woord.
Wat doe je in het dagelijks leven?
”Mijn naam is Wim van Duijn en ik kom uit Katwijk. Al sinds 1994 ben ik politiek actief in de gemeentepolitiek. Eerst acht jaar als raadslid en
toen acht jaar als wethouder. Inmiddels geef ik
als fractievoorzitter leiding aan de vijfkoppige
SGP-fractie. In het dagelijks leven ben ik arts in
een verpleeghuis en voorzitter van Stichting
Schuilplaats, een christelijke hulpverleningsorganisatie voor Diaconaal Maatschappelijk Werk.”

Wat drijft je om je voor de fractie ChristenUnie&SGP in te zetten?
”Ik wil graag politiek bedrijven vanuit mijn geloof, eerbiedig luisterend naar het Woord en verantwoordelijkheid dragend in het geheel van de
samenleving. Met name het Bijbelse begrip
”‘schild der zwakken” vind ik van wezenlijk belang om daar politieke handen en voeten aan te
geven. De Statenfractie CU&SGP probeert ook
vanuit die motivatie het werk in de Provinciale
Staten te doen.”
Wat wil je voor de Statenfractie betekenen?
”De provincie is een bestuurslaag waar je als
gemeente en regio regelmatig mee te maken
hebt. De eerste periode dat ik als fractieadviseur
meedeed was ik wethouder. Je bent dan goed op
de hoogte van de zaken die de gemeente en
regio aangaan. Juist vanuit zo’n positie kan je
de Statenfractie informeren hoe bepaalde besluiten landen bij gemeenten. Het zal niet bevreemden dat ik daarbij vooral mijn aandacht
richtte op zaken die zorg en welzijn aangingen.
Maar ook infrastructurele onderwerpen als de
Rijnlandroute en de Westerbaan, twee belangrijke wegen voor regio en gemeente, zijn in deze
periode van groot belang; de belangen hiervan
kan ik ook bij onze fractieleden nader toelichten.”

Hoogwaardig openbaar vervoer in
Zuid-Holland Noord
In juni 2012 kregen Gedeputeerde Staten de opdracht om het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord
uit te werken als alternatief voor de RijnGouweLijn. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Gedeputeerde De Bondt is in overleg
gegaan met de betrokken gemeenten over beëindiging van bestaande overeenkomsten en het
maken van nieuwe overeenkomsten. Tijdens de
Statenvergadering van 30 januari 2013 lag het
resultaat op tafel, inclusief het financiële kader.
Om met dit laatste te beginnen: in juni 2012 was
er een berekend dekkingstekort van 40 miljoen
euro. Nu is dit omgebogen naar een overschot
van 3 miljoen euro. Er lijkt nu een redelijk sluitend perspectief te zijn, al blijven er bij een project van deze omvang altijd onzekerheden.
Als de gemeenteraden akkoord gaan, is er
sprake van nieuwe overeenkomsten, zodat er be-

Column
Ruimte voor de boer
Als er één beroep is dat al heel lang wordt
uitgeoefend, dan is het wel dat van boer.
Het is van alle tijden en plaatsen. Het is
ook een noodzakelijk beroep, dat zorgt
voor ons dagelijks voedsel. Tegelijk is het
een mooi beroep, zo dicht bij de natuur.
Helaas is het ook een beroep dat onder
druk staat. Dagelijks stoppen veel boerenbedrijven, ook vóór de crisis al. Schaalvergroting maakt het in veel gevallen niet
eenvoudiger om te blijven ondernemen.
Daarnaast heeft de boer in de afgelopen
decennia veel kritiek gekregen, in het bijzonder als het gaat om de omgang met de
natuur. In het brede maatschappelijke
beeld werd het goede werk dat in deze
sector gebeurt lange tijd overstemd. Dat
lijkt te kenteren. En terecht.
De boer staat onder druk en verdient
meer: meer waardering en meer mogelijkheden om te ondernemen. De boer is, anders dan veel mensen weten, al volop
betrokken bij behoud en ontwikkeling van
natuur. Ook de boer ontvangt, net als de
natuurorganisaties, in een aantal gevallen
subsidie voor natuurvriendelijke activiteiten. Dat is goed. Maar daarmee zijn we er
nog niet.
Als we dit mooie beroep in stand willen
houden mét onze mooie landschappen en
natuurgebieden zullen we nieuwe wegen
moeten inslaan. Uitbreiding van mogelijkheden en functies voor agrarische bedrijven. Nieuwe en/of intensievere
samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties. Voortbouwen op het vertrouwen dat daar waar boer en natuur zo van
elkaar afhankelijk zijn, er ook een goede
relatie zal zijn tussen mens, dier en natuur. Het mogelijk maken voor boeren om
ondernemer te blijven en het aantrekkelijk
maken om steeds actiever aan natuurbeheer te doen.
De boer zelf is wel wat gewend. De boer
gaat tenslotte al ‘even’ mee. Bovendien,
de boer past zich wel aan, net als de natuur, maar ik zie graag dat we hem daarbij
een noodzakelijk handje helpen: geef de
boer de ruimte!
Chris Schaapman

De Commissaris vertrekt

Reageren? s.stoop@statenzh.nl

Iedereen was verrast. In zijn nieuwjaarstoespraak
op 9 januari van dit jaar kondigde Commissaris
van de Koningin Franssen aan dat hij voor het eind
van 2013 afscheid neemt.
Franssen: ”Ook voor mij persoonlijk is de toekomst
onbestemd. Dat heeft niets te maken met een
snelle opheffing van de provincie Zuid-Holland
(Franssen is voorstander van grotere landsdelen
dan de huidige provincies, FM). Wel staat vast dat
dit mijn laatste nieuwjaarstoespraak is als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Uiterlijk
eind dit jaar zal ik het ambt van Commissaris neerleggen. Wat ik hierna ga doen weet ik nog niet,
maar dit is een goed moment om het voornemen
bekend te maken.”
We wachten af wanneer de CdK vertrekt en hoe de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opvolging regelt.

Servaas Stoop, Statenlid SGP

Flip Mak, fractiemedewerker

gonnen kan worden met de verdere voorbereiding en uitwerking van de uitvoering. Concreet
gaat het om de aanpassingen van de infrastructuur voor twee treinverbindingen en een buscorridor.
Bij het besluit behoorde ook het beschikbaar
stellen van subsidies van bijna 55 miljoen euro
aan de gemeenten om infrastructurele maatregelen te treffen die met het openbaarvervoernetwerk te maken hebben.
Met deze besluiten is een belangrijke stap gezet
op weg naar een betere bereikbaarheid van de
regio.
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Meer draagvlak
voor natuurbeleid
Al aan het einde van het jaar 2010 kon vastgesteld worden dat het Rijk onvoldoende geld heeft
om de ambities voor de ontwikkeling van natuurgebieden uit te voeren. Ook de 200 miljoen euro
die in 2011 extra ter beschikking werd gesteld,
bleek onvoldoende. Dit geld was namelijk speciaal bedoeld voor het beheer en onderhoud van
bestaande natuurgebieden.
Er wordt weleens vergeten dat er voor 2010 ook
niet voldoende geld werd uitgetrokken om de gehele Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vóór 2020
(zoals de Rijksoverheid dat wenste) te kunnen
realiseren en beheren. Dit wordt nog eens extra
bemoeilijkt door de vergeleken met andere provincies grote opgave in Zuid-Holland. De omstandigheden in onze provincie zijn extra moeilijk
door de verstedelijkingsdruk in deze dichtbevolkte provincie. Bovendien hebben wij een topagrarische sector waar we zuinig op zijn.
De nieuwe Zuid-Hollandse Nota Groenbeleid is
gebaseerd op de afspraken met het Rijk en op
het rapport van de interprovinciale commissie die
een dwingend advies over de financieringsproblemen heeft opgesteld.
Het groenbeleid bestaat grofweg uit twee delen:
1. Groen en recreatie in en om de stad;
2. Ecologische Hoofdstructuur, waarbij vooral gedacht kan worden aan het landelijk gebied.

In de debatten hierover hebben we een aantal
uitgangspunten gehanteerd:
1. Er moet duidelijkheid komen over toekomstige
ontwikkelingen. Projecten waarbij er onvoldoende geld is voor het totaal van aankoop, inrichting en beheer, vallen af. De bestemming van
het gebied moet zodanig zijn dat de agrarische
sector zich normaal kan blijven ontwikkelen.
2. Er moet een gezonde economische basis zijn
voor de agrarische sector, drager van het landschap. Dat is van groot belang voor deze belangrijke en gezichtsbepalende sector, maar ook voor
het behoud van het open landschap.
3. Er moet aandacht zijn voor het fenomeen kavelruil en kavelpaden. Dat is de smeerolie voor
de ontwikkelingen in het agrarisch gebied. Daar-

naast hebben we meer aandacht gevraagd voor
innovaties. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen
bij bodemdaling en maisteelt.
4. Er moet aandacht zijn voor vrijwilligers. Op de
uitvoering van het groenbeheer was in het verleden kritiek, maar juist de vrijwilligers hadden
een positieve inbreng. We hebben bereikt dat de
inzet van vrijwilligers nadrukkelijker een plaats in
het beleid zal krijgen. Behalve vrijwilligers bepleitten we ook de inzet van particulieren.
Voor onze insteek ontstaat intussen meer draagvlak.

Paleis Noodeinde is sinds 1980 weer volop bekend. De Gouden Koets met daarin de Koningin,
heeft op Prinsjesdag het paleis als vertrekpunt
richting Ridderzaal. Nadat de Koningin de Troonrede heeft uitgesproken, keert zij weer terug
naar Paleis Noordeinde. Daar volgt dan de bekende balkonscene.
In het gebied Noordeinde wordt in 1533 door
Willem Goudt een bestaand huis verbouwd en
vergroot.
Ruim dertig jaar later komt de weduwe van
Goudt, inmiddels hertrouwd met Guillaume de
Grand, in financiële problemen en moeten zij het
bezit verkopen. Via verschillende eigenaren komt
het in 1595 in handen van de Staten van Holland. De weduwe van Willem van Oranje, Louïse
de Coligny, die het huis sinds 1591 huurt, kan er
blijven wonen, samen met haar zoon Frederik
Hendrik. Hij laat het huis, dat inmiddels ”het
Oude Hof” wordt genoemd en dat sinds 1609 eigendom is van de Oranjes, door onder anderen
architect Jacob van Campen ingrijpend verbouwen en vergroten. Het krijgt daarbij de vorm
zoals we die vandaag nog kennen, in een classicistische stijl. Kenmerkend zijn de zuilen en de
driehoekige frontons.
Het pand blijft daarna met tussenpozen de woning van verschillende Oranjes. Het komt via een
erfeniskwestie nog in Pruisische en bij de inval
van de Fransen in 1895 in Franse handen, maar

daarna definitief in Hollands Staatsbezit.
Na zijn terugkeer uit Engeland krijgt de latere
Koning Willem I de Oude Hof als paleis toegewezen. In 1817 wordt Paleis Noordeinde de Koninklijke residentie. Koning Willem II woont elders
maar zijn opvolger, Koning Willem III, kiest
Noordeinde wel als zijn woon- en werkpaleis.
In 1876 geeft Willem III opdracht om de Koninklijke stallen in de Paleistuin te bouwen.
In 1880 wordt zijn dochter, Prinses Wilhelmina in
het paleis geboren. Ze blijft met haar moeder,
Koningin Emma op Noordeinde wonen. Koningin
Emma laat in er 1895 het Koninklijk Huis Archief
bij bouwen.
Ook Koningin Wilhelmina en haar echtgenoot
Frederik Hendrik kiezen Noordeinde als hun (winter)paleis. Wellicht is een grote brand in 1948 er
de oorzaak van dat Koningin Juliana voor Paleis
Soestdijk kiest. Noordeinde is tot 1980 niet meer
als Paleis in gebruik. Wel blijven er dan enige
diensten van het Koninklijk Huis in gevestigd.

Reageren? h.van.dieren@statenzh.nl
Henk van Dieren, Statenlid SGP

Paleis
Noordeinde
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Koningin Beatrix zal Paleis Noordeinde verlaten
nu ze geen koningin meer is. Verwacht wordt dat
Koning Willem Alexander het als werkpaleis in
gebruik zal nemen.
Meer gegevens op
www.paleizen.nl of www.koninklijkhuis.nl
Flip Mak, fractiemedewerker

