Nieuwsbrief Statenfractie Zuid-Holland

In het Vizier

”De tijd vliegt” is een gevleugelde uitspraak.
Zeker als we het druk hebben, kan de tijd ons
zomaar door de vingers glippen. Het jaar 2007
behoort weer tot het verleden.
Het was een bijzonder jaar voor de fractie ChristenUnie/SGP in de Staten van Zuid-Holland. Voor
de tweede keer in de geschiedenis mocht een
Gedeputeerde worden geleverd. Joop Evertse
heeft inmiddels zijn draai in het college gevonden, zo blijkt uit zijn column in dit nummer van
Vizier. Dat het geen erebaantje is, beseft hij heel
goed. Heel mooi schrijft hij: ”Niet jouw persoonlijke inzichten of je eergevoel mogen uiteindelijk
bepalend zijn voor je handelen, maar het politieke programma waarop je bent gekozen. En
dat programma steunt niet alleen op de bedenksels van mensen, maar op het fundament met de
hoeksteen waarop de initialen van Jezus Christus
staan. Dat is een voorrecht. Het geeft rust en
kracht in een soms woelige politieke wereld.
Maar ook buiten de politiek geldt dat elke dag
voor iedereen die daarom vraagt.”
Dat laatste wil ik aan het begin van 2008 graag
onderstrepen. Met Kerst hebben we herdacht dat
Jezus naar de aarde kwam voor arme zondaren.
En Hij was het Die zei: ”Neemt Mijn juk op u, en
leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig
van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.”
Als we zo ons werk mogen doen, is dat niet alleen tot persoonlijk heil, maar ook heilzaam voor
de mensen om ons heen.
In alle opzichten een gezegend nieuw jaar toegewenst!
Rudy Ligtenberg, eindredacteur
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Richtingwijzers voor samenleving
Op 14 november 2007 hebben Provinciale Staten
de begroting voor 2008 vastgesteld. Het was de
eerste begroting van het nieuwe college, dat
sinds april 2007 “aan de macht is”. Voor mij was
het de eerste keer om als fractievoorzitter namens de ChristenUnie/SGP een bijdrage te leveren. In dit artikel geef ik de belangrijkste punten
van onze inbreng weer en doe ik verslag van het
debat.

Bijbels genormeerde politiek
Na een korte introductie over de rol van de provincie als middenbestuur heb ik geschetst op
basis waarvan onze fractie politiek wil bedrijven.
“Wij belijden dat in de Bijbel diverse richtingwijzers staan. Deze hebben betrekking op ons persoonlijk leven, zeg maar de verhouding tussen
God en mens, maar ook op de inrichting van de
samenleving van nu. Bij de inrichting van de samenleving kan het enerzijds letterlijk gaan om
de ordening van de ruimte en anderzijds om het
bevorderen van goede verhoudingen tussen
mensen of groepen mensen. Voor beide soorten
richtingwijzers geldt dat wij de diepe overtuiging
hebben dat het volgen van de aangewezen route
tot eer van onze Schepper is en tot heil van
mens en samenleving. Het mag geen verbazing
wekken dat wat je als heilzaam belijdt voor je
persoonlijk leven, je ook toewenst aan anderen
met wie je in aanraking komt. Daarom wens ik
ook voor het komende begrotingsjaar onze medeleden, de leden van het college en de mensen
in onze ambtelijke organisatie van harte Gods
zegen toe.”
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Ons oordeel over de hoofdlijn van de begroting
was positief, omdat we vonden dat deze een
goede uitwerking is van het coalitieakkoord
waaronder we in april 2007 onze handtekening
hebben gezet.

Provincie Nieuwe Stijl
Het college had in de begroting een bezuiniging
op een aantal posten van in totaal 6 miljoen euro
opgenomen. Wij, en andere fracties, vonden dat
deze te willekeurig gekozen en niet goed onderbouwd waren. Daarom hebben we voorgesteld
om deze bezuiniging nu te parkeren en er later
op terug te komen. De belangrijkste reden is dat
er een actieprogramma ”Provincie Nieuwe Stijl”
zal worden opgesteld. Eigenlijk moet er een
nieuw profiel van de provincie komen met een
accent op doetaken. Dit betekent ook dat de organisatie moet worden veranderd. Tijdens de
vergadering heeft het college toegezegd dat de
Staten nauw zullen worden betrokken bij dit veranderingstraject.
Jeugdzorg
Onze fractie toonde zich bezorgd over de ontwikkelingen rond de jeugdzorg. Ondanks alles krijgen we de stijging van de vraag naar jeugdzorg
maar niet onder controle. Wij hebben de vinger
gelegd bij enkele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het ontbreken van een heldere opvoedingsstructuur, het gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef bij ouders en kinderen, het vaker voorkomen van onvolledige gezinnen en (meer dieperliggend) het vervagen van
waarden en normen. “Het lijkt erop dat men het
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heeft over: iedereen voor zich en niemand voor
ons allen.” Dit is desastreus voor sociale cohesie
in buurten en wijken.
Wij hebben onszelf en anderen de vraag gesteld
of nog meer extra geld en nog meer intensiveringen de oplossing dichterbij brengen. Moeten we
niet veel meer aan de voorkant van de problemen zien te komen?
Enkele snippers
We hebben verder onze bezorgdheid uitgesproken over de tegenwind voor alle andere betrokkenen bij het Groenoffensief waarmee de
provincie in de komende vier jaar zo’n 3500 hectare extra groen- en recreatiegebieden wil realiseren. ”De rijksoverheid bezuinigt op de
budgetten inrichting landelijk gebied en komt
dus de eerder gemaakte afspraken niet na. Volgens ons is dit een verkeerd signaal. We merken
daarnaast een stijging van de grondprijs, waardoor het bereiken van de doelen van het groenoffensief alleen maar moeilijker lijkt te worden.
Dat is overigens niet alleen nadelig voor de provincie, maar ook voor alle andere betrokkenen,
voor wie de onzekerheid fnuikend is.”
We hebben aangedrongen op voortvarende uitvoering van de plannen voor een goede kustveiligheid en de veiligheid van onze waterkeringen.
Servaas Stoop, fractievoorzitter
ChristenUnie/SGP

in de steigers!

www.zuidholland.christenunie-sgp.nl
Het fractiewerk draait op volle toeren. Daar
horen ook ‘gesmeerde’ communicatiekanalen bij.
Na een metamorfose voor Vizier wordt nu de
website onder handen genomen.
Zo moeten Vizier en de website elkaar gaan versterken. Aanvullende artikelen of documenten
zullen op de website te vinden zijn.
Via de Statenweblog kunt u meer lezen over de
persoonlijke beleving van Statenleden. Willy doet
dit al lange tijd via een externe weblog, maar
gaat nu schrijven voor ‘onze’ website. Jantien en
Henk zijn er ook klaar voor. Vanaf begin 2008
zijn er interviewfilmpjes te zien met alle zes
Statenleden. Een politieke woordenlijst maakt
duidelijk wat de moeilijke begrippen betekenen.
Ook kunt u een kijkje nemen als u actief wilt
worden voor de politiek in Zuid-Holland.
De vernieuwing van de website is de nadrukkelijke wens van webmaster Pim van der Most:
“transparant zijn is een belangrijk voor de fractie. Zichtbaar maken wat men doet, zodat voor
iedere belanghebbende duidelijk wordt wie de
ChristenUnie/SGP Zuid-Holland is en wat zij
vindt. Ik ondersteun en adviseer hierin graag als
het gaat om de website.” Op de website kunt u
lezen hoe u hem, maar ook de Statenleden en
bestuursleden kunt bereiken.
Jonathan van der Geer, fractiemedewerker

Zorgen om de Jeugdzorg
In november is de ”Week van de Jeugdzorg” gehouden. Heeft u het gemerkt? Trouwe Radio1luisteraars hebben een radiodagboek kunnen
volgen van cabaretière Sara Kroos (zie afbeelding) die vroeger zelf hulp van de Jeugdzorg
nodig had, en die nu een gelukkige volwassene is
geworden. De intentie om de Jeugdzorg nu eens
positief onder de aandacht te brengen was natuurlijk goed. Maar of het gelukt is?
Bij navraag onder kennissen en collega’s merkte
ik dat maar weinig mensen op de hoogte waren
van de ”Week van de Jeugdzorg”. En van degenen die het wél wisten had niemand een positieve opmerking. Dat is jammer, en volgens mij
niet helemaal terecht. Hoewel aan de Jeugdzorg
nog veel te verbeteren valt, wordt de zorg uitgevoerd door toegewijde, betrokken mensen. Dit
bleek weer toen ik het symposium over gesloten
jeugdzorg bijwoonde dat in het kader van de
”Week van de Jeugdzorg” in het provinciehuis
werd gehouden.
Door een tekort aan geschikte zorgplaatsen zitten enkele tientallen jongeren in de jeugdgevan-

genis, terwijl zij niet veroordeeld zijn voor een
strafbaar feit. Uiteraard zijn er wél problemen,
de rechter geeft niet zómaar toestemming voor
plaatsing in een jeugdgevangenis.
Dit tekort moet worden opgelost, maar het bouwen van geschikte opvangruimte is niet één twee
drie te realiseren.
Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect als het gaat
over Jeugdzorg. Hier werd dan ook een flink deel
van het symposium aan gewijd. Want: hoeveel
ruimte geef je deze jongeren, die immers géén
misdadigers zijn! Hoe bescherm je de omgeving
tegen hen, en hoe bescherm je hen tegen zichzelf?
Totale veiligheid, zo was het algemene gevoelen,
is onhaalbaar. En aan ”bijna totale” veiligheid
hangt een behoorlijk prijskaartje. En het geld dat
je aan beveiliging besteedt, kun je niet aan zorg
besteden. Wat is dan een verantwoorde keuze?
Een tweede belangrijke vraag die werd gesteld
was: ”Hoe kunnen we bereiken dat zich uit deze
probleemjongeren zo stabiel mogelijke volwassenen ontwikkelen?” Niet iedereen wil het toegeven, maar er is (nog) geen methode waarvan het
positieve effect is bewezen. Jongeren zijn afhankelijk van het talent, het inzicht en de inzet van
hun begeleiders.
Stap voorwaarts
Voor mij kwam dit niet als een verrassing. In de
commissie Samenleving is dit feit al meermalen
naar voren gekomen. Dit heeft geleid tot een
motie (waar onze fractie van harte achter stond)
waarin de verantwoordelijke Gedeputeerde werd
gevraagd onderzoek te stimuleren naar de meest
effectieve methoden voor het begeleiden van
probleemjongeren. De resultaten van zo’n onderzoek zouden wel eens een grote stap voorwaarts
tot gevolg kunnen hebben als het om Jeugdzorg
gaat.
We blijven optimistisch!
Willy de Zoete, Statenlid
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Interview
Geen ‘ja’ of ‘nee’
voor Veerstalblok

Een bedrijventerrein ter compensatie
voor de zuidelijke randweg bij Gouda.
We hebben het over de polder Veerstalblok waarvan de voorstanders,
politici uit Ouderkerk aan den IJssel,
zeggen dat daar bedrijven moeten
komen, zoals is afgesproken. Volgens
Statenlid Henk van Dieren zijn de omstandigheden sinds afspraken zijn gemaakt echter zo sterk veranderd dat
een nieuwe afweging noodzakelijk is.
Wat is de achtergrond van het bedrijventerrein Veerstalblok?
Al vele jaren zijn er plannen om het doorgaande verkeer vanuit het zuiden niet door
Gouda, maar voor de Hollandse IJssel ten
zuiden van Gouda naar het westen te laten
afbuigen. Zo onstaat een betere aansluiting
op de regionale infrastructuur en wordt
Gouda van het doorgaande verkeer uit het
zuiden ontlast.
Tot ongeveer 1999 was de gemeente Ouderkerk aan den IJssel tegen deze plannen.
Vanaf 1999 was de gemeente bereid mee
te werken, mits er een bedrijventerrein zou
worden aangelegd tussen de Hollandse IJssel en de nieuwe randweg, in polder Veerstalblok. De bedrijven die voor de nieuwe
rondweg zouden moeten wijken zouden
dan in de gemeente zelf opgevangen kunnen worden. Dit is in een overeenkomst
met Gouda vastgelegd.
Dat lijkt me dan duidelijk. Als de rondweg
er komt dan bedrijventerrein Veerstalblok
ook….
Nee, zo eenvoudig is het helaas niet. Als
fractie hebben we ingestemd met een procedure voor een streekplanwijziging waarin
de zuidelijke randweg was opgenomen zónder Veerstalblok. Dit omdathet college van
Oudekerk aan den IJssel in haar collegeprogramma zelf heeft opgenomen dat er een
nader onderzoek naar de wenselijkheid van
dit bedrijventerrein moet worden verricht.
De reden daarvoor is dat de meeste bedrijven die moesten wijken in verband met het
schoonmaakproject van de Hollandse IJssel inmiddels een andere plek hebben gevonden. Bovendien is vanwege het
tijdsverloop en de uiteindelijke tracékeuze
voor de Zuidelijke Randweg er nagenoeg
geen bedrijven meer verplaatst hoeven
worden.
Dus de gronden om Veerstalblok aan te
leggen zijn veranderd?
Dat moet nader onderzoek uitwijzen. Dat
dient een integrale gebiedsstudie te zijn
van bedrijventerreinen in de gehele Krimpenerwaard in samenspraak met de streek.
In het verdere van de procedure zullen we
dus een nieuwe, integrale afweging maken.
De politiek in Ouderkerk aan den IJssel is
teleurgesteld.
Ja, wij zijn op de hoogte van hoe men er
daar nu tegen aan kijkt. Wij wachten nu
eerst deze brede studie af. Onze fractie wil
inhoud geven aan de zorg voor de schaarse
ruimte in Zuid-Holland, waarbij naast het
woord ‘ja’het woord ‘nee’ in onze vocabulaire niet ontbreekt.
Jonathan van der Geer, fractiemedewerker

Hart voor rode contouren
De rode contour is de denkbeeldige grens
die getrokken is om een gemeente en waarbuiten niet gebouwd mag worden. Binnen
die grens is de gemeente betrekkelijk vrij
om woningen of bedrijven te realiseren.
Nu wil elke gemeente als het kan blíjven bouwen
en blijkt de contour vaak te krap. Dus proberen
gemeenten telkens die grens op te schuiven. En
elke gemeente kan wel dringende redenen aanvoeren waarom die rode contour juist in haar
geval moet worden opgerekt. Maar zo wordt er
steeds opnieuw geknabbeld aan het mooie
Groene Hart. En dat we daar zuinig op moeten
zijn, hoef ik niemand te vertellen.
In deze collegeperiode hebben we ons als fractie
voorgenomen de rug recht te houden bij verzoeken tot oprekking van de rode contouren. Bij het
uitplaatsen van sportvelden (waar uiteraard gebouwen en parkeervoorzieningen bijhoren) naar
een locatie buiten de contour is dat gemakkelijker dan bijvoorbeeld bij de aanvraag van de gemeente Zoeterwoude die ons onlangs bereikte.
Een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap –Swetterhage genaamd– waar ongeveer 300 mensen wonen, moet zijn gebouwen
gaan vernieuwen en aanpassen aan de eisen van
de tijd. Sinds een aantal jaren vindt men dat het
voor sommige gehandicapten beter is wanneer
zij in een ‘normale’ wijk zouden wonen. (Op dit

moment begint men daar overigens weer wat
anders over te denken.) Zoeterwoude zag wel
wat in deze filosofie en vroeg de provincie toestemming om de rode contour richting Groene
Hart te verschuiven teneinde daar een woonwijkje te kunnen bouwen. Zoeterwoude deed een
beroep op de provincie om ter wille van de
zwakke medemens een uitzondering te maken.
Andere oplossing
Ruim een uur waren tijdens een commissievergadering insprekers aan het woord die een beroep op ons als Statenleden deden ter wille van
de mensen in de inrichting Daarna ontstond een
goede discussie, hoewel de commissie uiteindelijk bijna unaniem van mening was dat er geen
toestemming moest worden verleend. Wel kreeg
het college van Gedeputeerde Staten de opdracht om samen met de inrichting te zoeken
naar een aanvaardbare ándere oplossing, die er
naar de mening van de commissie wel degelijk in
zat.
De rug recht te houden is niet altijd gemakkelijk.
Voor ons als commissieleden zijn dit best moeilijke zaken, omdat je snel geneigd bent op basis
van emotie te beslissen waardoor rationele argumenten op de achtergrond kunnen komen. Het is
dan zaak om de goede balans te vinden en ook
de zwakke medemens recht te doen.
Andries van Dijk, Statenlid

Column
Aan de slag

Na enkele jaren oppositie hebben
ChristenUnie/SGP weer plaats in de
provinciale regering. En dat is best
weer wennen. Dat geldt in ieder geval
voor mij, nu ik na zestien jaar Statenlid te zijn geweest, plotseling Gedeputeerde ben geworden.
Een paar notities. Het begin is heel hectisch. Iedereen wil met je kennismaken,
spreken over zaken waar je nog niets vanaf
weet, anderen bepalen je agenda. Dan is er
ook nog een groep mensen die langs komt
om te kijken of ze bij jou niet gedaan kunnen krijgen wat bij je voorganger is mislukt. Kortom, er komt een lawine over je
heen. Eén van mijn nieuwe charmante collega's duidde het zelfs aan als een draaikolk.
Na een paar maanden kreeg ik gelukkig
greep op de zaak, je dossierkennis neemt
toe, je krijgt meer zicht op je medewerkers
en je kunst medebestuurders beter plaatsen. Dan is het de kunst om te zorgen dat
je niet door je agenda wordt geleefd. Dat
laatste is nog best lastig. Als geweldig pluspunt heb ik een secretaresse uit duizenden.
Ook thuis varandert de situatie. Vroeg weg,
laat thuis. Je weet vaak niet of je er bent
met het eten, maar gelukkig heb ik ook een
makkelijke vrouw.
Wel heb ik veel minder avondbijeenkomsten dan ik als wethouder had. Elk nadeel
heeft dus zo zijn voordeel.
Het werk dat hoort bij de portefeuille Groen
en Landschap is mooi en geeft ook voldoening. Ook het contactgedeputeerde zijn (in
mijn geval voor het gebied Zuid) is boeiend. Omdat het nogal een vaag begrip is,
kan ik er voor een belangrijk deel zelf invulling aan geven.
Nieuw voor mij was dat je als Gedeputeerde een zekere status blijkt te hebben.
Daar moet je wel je weg in weten te vinden
en goed beseffen dat het niet om jou als
persoon gaat, maar om je functie. Ik denk
dat als je je daarin vergist, je óf een kwal
wordt óf een minderwaardigheidscomplex
krijgt. Zo nu en dan eens flink de betrekkelijkheid inzien van dingen en om je eigen –
soms domme– dingen lachen, helpen goed
om het niet zo ver te laten komen.

Staten in Europa

"Democracy is not only the right to speak,
but also the right to be heard"

Hoe vat je twee dagen Straatsburg, twee dagen
Brussel en een leergang Europa kort samen? Dit
is een welhaast onmogelijke opgave. Ik mocht
deel uitmaken van een delegatie van de Staten
van Zuid-Holland, bestaande uit 5 statenleden,
die op 12 en 13 september deelgenomen heeft
aan een tweetal vergaderingen van vertegenwoordigers van Europese nationale en regionale
parlementen in The Council of Europe (niet te
verwarren met het Europese Parlement) in
Straatsburg. Van dit bezoek is zowel door onze
delegatie als door de ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en Oost-Nederland in het Huis van de Provinciën in Brussel
een verslag gemaakt. Voor de inhoud daarvan
verwijs ik graag naar onze website www.zuidholland.christenunie-sgp.nl. Daarnaast heeft een
grote delegatie vanuit de Staten van Zuid-Hol-

land, samen met delegaties vanuit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht op 27 en 28 november een bezoek gebracht aan Brussel. Ter
voorbereiding op deze bezoeken heeft de Statengriffie een Leergang Europa georganiseerd,
waaraan vanuit onze fractie deelgenomen is door
Willy de Zoete, Andries van Dijk en ondergetekende.

Gerichte lobby
Het was dus veel Europa wat de klok sloeg de afgelopen maanden. Ik wist van Europa niet veel
meer dan de gemiddelde burger: er komt veel
wetgeving uit Europa wat van invloed is op landelijk, provinciaal en lokaal beleid. Op diverse niveaus participeert Nederland binnen Europa en
de Europese Unie. Maar ik had niet helemaal
scherp op het netvlies staan hoe er vanuit verschillende niveaus invloed uitgeoefend wordt op
dit beleid. Dat is me de afgelopen maanden veel
duidelijker geworden. Bijvoorbeeld dat Europese
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Daarbij is het goed te beseffen wat je politieke wortels zijn. Je bent en blijft een politiek bestuurder. Niet jouw persoonlijke
inzichten of je eergevoel mogen uiteindelijk
bepalend zijn voor je handelen, maar het
politieke programma waarop je bent gekozen. En dat programma steunt niet alleen
op de bedenksels van mensen, maar op het
fundament met de hoeksteen waarop de
initialen van Jezus Christus staan. Dat is
een voorrecht. Het geeft rust en kracht in
een soms woelige politieke wereld. Maar
ook buiten de politiek geldt dat elke dag
voor iedereen die daarom vraagt.
Joop Evertse, Gedeputeerde

wetgeving een lang voortraject kent waarin ook
de provincie een toontje mee kan blazen. Omdat
er veel speelt op het gebied van Europese weten regelgeving is het ondoenlijk op alle terreinen
invloed uit te willen oefenen. Bovendien vereist
het tijdige actie en een lange adem. Dat bepaalt
de uitdaging waar we als provincie voor staan:
we moeten keuzes maken ten aanzien van de
onderwerpen die voor ons van belang zijn, nagaan met wie we op welke terreinen samen kunnen werken, via onze portefeuillehouder(s)
Europa, Europarlementariërs en Nationale vertegenwoordigers een gerichte lobby voeren en tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
Provinciaal vervolg
De grote opgave waar we nu als Provinciale Staten voor staan is hoe we daar als Staten invulling
aan kunnen en willen geven. Vanuit de Straatsburgdelegatie is een initiatiefvoorstel geformuleerd wat besproken zal gaan worden binnen de
commissie Bestuur en Middelen en mogelijk ook
in Provinciale Staten. Ook dat initiatiefvoorstel
treft u aan op onze website. Wat mij betreft geen
simpele opgave, maar wel een leuke en buitengewoon interessante uitdaging om daar vanuit
onze fractie ons steentje aan bij te dragen. Het is
mijn intentie u daarover via de website met
enige regelmaat bij te praten.
Als provinciale volksvertegenwoordigers kunnen
we bij uitstek een brugfunctie vervullen tussen
de burger en Europa. Voelt u vrij om ons op dit
gebied van input te voorzien. Democratie is immers niet alleen het recht is om te spreken,
maar ook om gehoord te worden, of het nu gaat
om Europese of om andere zaken. Samen met
de fractie wil ik proberen de brugfunctie te vervullen tussen u en Europa om ook als christenen
en christenpolitici vanuit Zuid-Holland samen
met anderen daar waar mogelijk binnen Europa
ons Bijbels gefundeerde geluid te laten horen.
Jantien Fröling, Statenlid

Bestuursvergadering Provinciale Unie,
dinsdag 15 januari en dinsdag 11 maart.
Contactpersoon: Ida Molenaar, secretaris,
ida.molenaar@planet.nl

Uitgave
ChristenUnie/SGP statenfractie en de
provinciale verenigingen van de
ChristenUnie en de SGP in Zuid-Holland.
Verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van
8000 exemplaren
Redactie
Andries van Dijk, Jonathan van der Geer,
Rudy Ligtenberg en Wim de Roos
Contactadressen fractie:
Servaas Stoop (0187-605252) en
Andries van Dijk (078-6151873)

Op Flakkee: zoet of zout
Van zoet naar zout
Samen met andere Provinciale en lokale politici
was ik uitgenodigd om in de Zuiderdieppolder
op Flakkee om in het gebied kennis
te nemen van het rijksprogramma wat tot
doel heeft om na de
Deltawerken 3000
hectare natte, bij
voorkeur brakke,
natuur te ontwikkelen
in de Zuid-Hollandse Delta. Hieronder
is begrepen de Zuiderdieppolder in het
noorden van Flakkee.
In het Streekplan Zuid-Holland-Zuid is in
1999 een aanduiding voor natuurontwikkeling
opgenomen; het beëindigen van de agrarische
functie en zoute natuurontwikkelingente creëren,
van zoet naar zout dus.
De gemeenten moeten begin volgend jaar een
besluit nemen of zij bereid zijn hun bestemmingsplannen aan te passen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.
Daartegen is door een werkgroep “Zoet Flakkee”
een alternatief plan ontwikkeld om naast natuurontwikkeling ook de agrarische functie zoveel
mogelijk in stand te houden. Zij zeggen daarmee
ook rekening te houden met de gevolgen van het
openstellen van de Grevelingendam voor geringe
zoute instroom, het zogenaamde “Kierbesluit”.
Tijdens een bustocht door de Zuiderdieppolder
vertelde de boerendochter Annet van Loon over
de historie van de polder en haar inwoners. Zij is
zeer betrokken bij het gebied; haar familie is 17
jaar geleden vanuit het Brabantse neergestreken in de Zuiderdieppolder. Haar betrokkenheid
werd zichtbaar toen zij later op de middag haar
emoties niet kon bedwingen.

Forumdiscussie
Na deze rondrit volgden een viertal lezingen door
een Tweede Kamerlid (CDA), een vertegenwoordiger van LTO en een hoofdingeland van het waterschap Hollandse Delta. Enkele passages uit
het verslag die van het formumdiscussie is gemaakt:
“Volgens een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten is DeltaNatuur een landelijke keuze,
waaraan vastgehouden moet worden.
Volgens een Europarlementariër moeten de gemeenteraden zelf beslissen. Hij zal uitzoeken wat
in Brussel is vastgelegd met betrekking tot de
KaderRichtlijn Water. Hierop reageert mevrouw
Fröling, statenlid CU/SGP , dat volgens haar de
plannen van DeltaNatuur Europees- en Rijksbeleid is en geeft het dilemma aan wil er iets terechtkomen van een invulling van de EHS en van
Natura 2000. Het Tweede Kamerlid vraagt zich af
in hoeverre deze invulling van Deltanatuur de-

mocratisch tot stand is gekomen: “Zijn er vanuit
Deltanatuur ook dergelijke grootschalige discussiebijeenkomsten gehouden?”
Statenlid H. van Dieren
(CU/SGP) vindt dat het Tweede
Kamerlid zich er wat te gemakkelijk
van afmaak:hoeverre heeft het rijk
overlegd met de betrokken gebieden. Van
de bewoners komt de opmerking dat de
streek zich veel te laat bewust is ge
worden van wat er op hogere
bestuurlijke niveaus allemaal allang
besloten was.
Een ambtenaar van het Water
schap Hollandse Delta wil
rechtzetten dat het water
schap geld steekt in het
onder water zetten
van de Zuiderdiep.
Het waterschap
doet mee met
DeltaNatuur
omdat
er

problemen met betrekking tot de waterhuishouding kunnen worden opgelost, maar staat neutraal tegenover de vorming van nieuwe natuur.
Statenlid van Dieren CU/SGP stelt de vraag of het
waterschap bij de uitvoering van haar taak meedoet met de plannen van DeltaNatuur vooral vanwege de extra financiële middelen. Uit zijn reactie
kan de dagvoorzitter concluderen dat dit wel zo
is. Het Tweede Kamerlid vraagt zich naar aanleiding van voorgaande af in hoeverre de provincie
bereid is om te luisteren naar de streek en de
plannen aan te passen. Van Dieren (Statenlid
CU/SGP) geeft als antwoord daarop eventueel bereid te zijn tot heroverweging waarbij het geluid
uit de streek hierbij meegewogen zal worden,
maar vraagt het Tweede Kamerlid wel zich in te
zetten om vanuit het Rijksbeleid daarvoor de
ruimte te scheppen, waarop deze bevestigend
reageert”.
Hoe nu verder?
Ik zou me kunnen voorstellen dat de gemeenten
begin volgend jaar een zelfstandig besluit nemen.
Zijn de gemeenten van oordeel dat zij niet voor
deze ontwikkelingen zijn voor dit gebied, zullen
de betrokken gemeenteraden een negatief besluit
nemen. Dan ontstaat er een nieuwe situatie die
als aanknopingspunt kan dienen waarbij het Rijk
en de Provincie in goed overleg met de gemeenten een hernieuwde afweging gaan maken.
Henk van Dieren, Statenlid

Wij wensen alle lezers en betrokkenen in provinciale politiek Gods zegen toe voor 2008.
Wij hopen verder te werken aan een duurzaam en dynamisch Zuid-Holland.
Namens de fractie, Servaas Stoop, fractievoorzitter
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Bovenstaand kasteel heeft als kraamkamer van het huidige coalitie-akkoord gediend.
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