Nieuwsbrief Statenfractie Zuid-Holland

2018

Vizier3

In ’t Vizier
Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

Het einde van een jaar maakt weemoedig. Er is in
2018 veel gepasseerd, weggegleden in het verleden,
is geschiedenis geworden. Het is een moment van
bezinning. Hebben we de goede dingen gedaan? Hebben we de dingen goed gedaan? Zijn we er geweest
voor onze medemens, voor de schepping? Hebben
we onze roeping als christen verstaan? Wat (en wie?)
nemen we mee naar het nieuwe jaar, Deo volente?
In dit nummer van Vizier uiteraard weer ruim aandacht
voor allerlei lopende zaken. Maar terwijl het politieke
bedrijf onverstoorbaar doorgaat, nemen we afscheid
van mensen die voor kortere of langere tijd hun inbreng erin hebben gehad. Mensen zijn voorbijgangers.
Statenlid Henk van Dieren komt door een provinciale
herindeling opeens buiten Zuid-Holland te wonen. Collega Chris van der Velden verhuisde zelf naar een andere provincie. Beiden moesten hun zetel in de Staten
daarom beschikbaar stellen. Fractiemedewerker Flip
Mak heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en
mag binnenkort genieten van een welverdiende rust.
Allen zeggen we heel hartelijk dank voor hun inbreng
en betrokkenheid bij het Statenwerk. Ga met God!

Kustpact
Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie

Nadat minister Schulz haar plannen voor bebouwing langs de Nederlandse kust onder invloed van
forse kritiek uit de samenleving drastisch had moeten herzien, is zij in gesprek gegaan met heel veel
betrokkenen. Met als resultaat het Kustpact. De kust
is in zones verdeeld en er is vastgelegd waar wel en
waar niet en onder welke voorwaarden er gebouwd
mag worden. Voor de fractie SGP&ChristenUnie is dit
geen ontwikkeling om bij achterover te gaan leunen.
Eerder gaf collega Henk van Dieren al aan dat het
doel van het Kustpact is dat door bescherming van
de kuststrook ook volgende generaties nog kunnen
genieten van ongerepte gebieden. Statenlid Jacco
Schonewille doet kort verslag van een werkbezoek.
”Vóór de zomervakantie hebben we in het kader
van het Kustpact als Provinciale Staten een bezoek
gebracht aan diverse kustplaatsen. We zijn begonnen in Katwijk aan Zee waar we een wandeling langs
het strand hebben gemaakt en onder andere hebben
gezien hoe een parkeerplaats mooi is verwerkt in de
kustverdediging. In een ontmoeting met bewoners en
ondernemers hebben we gediscussieerd over verschillende onderwerpen. Het draaide vooral om bescherming van de kust (geen bebouwing) en tegelijkertijd
ruimte geven aan strandondernemers.

Na Katwijk aan Zee zijn we naar de Hoek van Holland
gegaan waar we een rondleiding kregen in een gebied
dat tussen industrie en natuur
ligt ingesloten. Ook hier
hebben we weer diverse bewoners ontmoet en gediscussieerd over de toekomst van
de kust. We hebben de dag
afgesloten met een bijeenkomst in Scheveningen waarvoor ongeveer 60 personen
van diverse pluimage waren
uitgenodigd. Ook hier weer
heel interessante en leerzame
discussies”.
Voor de fractie SGP&ChristenUnie zal dit onderwerp de
komende jaren een grote rol
gaan spelen. Hoe beschermen we onze kust, zowel
tegen het water alsook tegen
ongewenste bebouwing - en
hoe geven we toch voldoende ruimte aan recreanten en
ondernemers.

Droogte

Renovatie

Komen & gaan

De langdurige droogte heeft grote
gevolgen voor de oogst. Wat kunnen de
waterschappen bij langdurige droogte
en bij extreme wateroverlast doen?

Renovatie van het bestuursgebouw van
het uit 1966 daterende Provinciehuis
gaat veel geld kosten. De fractie SGP
& ChristenUnie gaf niet zómaar haar
instemming.

Chris van der Velden ging, Henk van
Dieren móet gaan en Johan Matze is
gekomen.
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Duinpolderweg een feit

Landbouw en water

Wilco Scheurwater, Statenlid ChristenUnie

Teus Stam
waterschapsbestuurder ChristenUnie
bij Waterschap Rivierenland

Wikken en wegen
Na een aantal bezoeken aan belanghebbenden in de
Bollenstreek te hebben gebracht en een fractiewerkbezoek aan het gemeentebestuur van Hillegom kwam
voor Provinciale Staten de finale behandeling van het
Plan Duinpolderweg steeds dichterbij. Gedeputeerde
Staten hadden voorgesteld om uit zeven alternatieven de zogenoemde Middenvariant te kiezen.
De fractie SGP&ChristenUnie wordt vaak benaderd
door particulieren, belangengroepen, bedrijven en
gemeenten. En niet iedereen heeft dezelfde wensen.
Maak dan maar eens een definitieve keus.
De hoorzitting op vrijdag 7 september telde zo’n 65
insprekers, ook weer met vaak een eigen verhaal. Alle
insprekers waren het er over eens dat er in elk geval
iets moet gebeuren in de Bollenstreek: maak een einde aan het sluipverkeer. Maar daar hield de saamhorigheid wel mee op.

De fractie besloot een amendement in te dienen om
er voor te zorgen dat in ieder geval de ruimtereservering vlakbij De Zilk, voor een eventuele doortrekking
van het voorgestelde tracé naar de N206, uit het plan
wordt geschrapt.
Debat
Tijdens de Statenvergadering op woensdag 19 september zit de publieke tribune van de Statenzaal
helemaal vol. De spanning is voelbaar. Van de SP, één
van de coalitiepartijen, is bekend dat zij het coalitie-

industry

voorstel niet zal steunen. Het college zoekt daarom
steun bij de oppositie. Bij SGP&ChristenUnie.
Voor onze fractie is een integrale oplossing een
voorwaarde. Het plan is te complex om voor allerlei
bijkomende zaken de ogen te sluiten. Wat zijn de
effecten bijvoorbeeld voor het langzame verkeer? En
wat gebeurt er met het openbaar vervoer? Een oplossing waarbij een nieuwe hoofdverkeersader door
het gebied wordt gecreëerd, ziet de fractie absoluut
niet zitten. We vragen aandacht voor Beinsdorp en
Zwaanshoek. Het draagvlak moet, wat de fractie
betreft, in de meest betrokken gemeenten (Hillegom,
Lisse en Haarlemmermeer) zo groot mogelijk zijn.
Het debat wordt, anders dan gebruikelijk, in drie termijnen (ronden) gevoerd. Diverse schorsingen blijken
nodig om nieuwe vragen en suggesties af te wegen.
Uiteindelijk is het al bijna avond als gedeputeerde
Vermeulen namens het college aangeeft dat Gedeputeerde Staten bereid zijn om onze amendementen
volledig over te nemen. Geen volledige ontsluiting

van het gebied, maar wel een integrale aanpak van
autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer. Verder
komt er een studie naar de kosten en mogelijkheden
van een aquaduct onder de Ringvaart. Een belangrijk
wens van de fractie wordt met deze punten gehonoreerd.
Er kan worden gestart met een plan-MER-studie
waarin de effecten van het plan (bijvoorbeeld op het
leefmilieu, de verkeersstromen en de veiligheid) worden uitgewerkt.

Renovatie Provinciehuis
Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie

In mei van dit jaar kregen Provinciale Staten de vraag
voorgelegd goedkeuring te verlenen aan het plan tot
renovatie van gebouw C van het Provinciehuis.
Gebouw C, ook wel het Bestuursgebouw genoemd, is
het gebouw waarin alle fracties, de Statengriffie, het
College van Gedeputeerde Staten en ook de vergaderzalen, waaronder de Statenzaal, gevestigd zijn. Er
moet echt wat gebeuren aangezien er in de afgelopen
jaren steeds is bezuinigd op onderhoud en vervanging. Ook het systeem voor klimaatbeheersing is sterk
verouderd.
De fractie SGP&ChristenUnie heeft zitting genomen in
een werkgroep die de besluitvorming over dit onderwerp moest voorbereiden. We zijn vanaf het begin
zeer kritisch geweest over de plannen, omdat we ze te
uitgebreid en ook onvoldoende onderbouwd von-

den. Mede door onze
inbreng is een aantal
wijzigingen doorgevoerd die zowel een
kostenvermindering
tot gevolg hadden,
alsook op meer steun
konden rekenen in de
Staten.
Een onzekere factor
blijft de noodzakelijke
asbestsanering. Dat deze in het kader van de verbouwing onontkoombaar is, staat vast. Echter de omvang
ervan, en dus ook de kosten, zijn niet in te schatten en
worden daarom als pro memorieposten begroot.
In de Statenvergadering van oktober is besloten om
het benodigde budget voor de renovatie goed te keuren. Onze fractie deed dit met enkele kanttekeningen

Door de droogte zijn veel uien niet volgroeid

Droogte
Waterschap Rivierenland heeft veel maatregelen
genomen in verband met de droogte van de afgelopen zomer. Een droogte die feitelijk tot aan het
moment van dit schrijven (eind oktober) nog steeds
voortduurt. Deze droogte zal ongetwijfeld gevolgen
hebben voor de inrichting van de landbouw. Lastiger
is het om nu al vast te stellen dat de zomer van 2018
het beeld voor de komende jaren vormt. Dat voelt
een beetje aan als dansen op het smalle koord van
klimaatverandering en statistiek.
De landbouw zal zonder meer zorgvuldiger om moeten
gaan met het beschikbare water. Voor besproeiing
moet misschien wel gedacht worden aan innovatieve
maatregelen, waarbij water in nattere tijden wordt
opgeslagen om het in droge tijden te kunnen gebruiken. Een nieuwe vorm van waterberging zou je dat
kunnen noemen. Robuuste watersystemen zullen er in
de toekomst voor moeten zorgen dat de landbouw in
Nederland kan blijven functioneren. Daarbij geldt niet
alleen een goed uitgerust watersysteem in tijden van
droogte waarvoor wateropslag voor langere tijd nodig
is, maar zeker ook in tijden van veel regen, waarbij het
water voldoende kan worden afgevoerd.
De landbouwsector kijkt met argusogen naar wat de
regering doet en wil bovendien financieel worden
geholpen. We zien graag duurzame maatregelen die
lang mee kunnen. Maar het blijft lastig de aard en de
snelheid van de klimaatverandering in te schatten.
De afgelopen jaren waren er in het gebied van ons
waterschap maatregelen nodig na diverse bijzondere
en grote hoosbuien. Een extremer klimaat vraagt van
landbouw en waterschap dat ze hierop beter voorbereid zijn door middel van een robuust watersysteem
dat zowel natte als droge perioden langdurig kan
ondervangen. Dat vereist met name bij de landbouw
een omslag in het denken over hoe met water om te
gaan. Langdurige waterberging voor drogere tijden is
een mooie gedachte, maar die waterberging moet dan
wel zodanig gebeuren dat het water ook op een later
tijdstip gebruikt kan worden. Dat is een uitdaging voor
landbouworganisaties en waterschappen.

en met het voorbehoud dat we geen extra uitgaven
meer zullen accepteren.
In 2019 zal, zoals het er nu naar uitziet, al het voorbereidend werk worden gedaan, zoals de aanbesteding
en tijdelijke verhuizing van de ‘bewoners’. Daarna kan
de werkelijke renovatie beginnen.
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eye Terugblikken
bij een afscheid

Henk van Dieren

Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

SGP-Statenlid tot 1 januari 2019
(met dank aan de lezers)

Als een Statenlid verhuist naar een andere provincie houdt dat in dat hij ook zijn zetel in Provinciale
Staten opgeeft. Voor SGP’er Chris van der Velden
kwam dat moment na ruim 3,5 jaar. Hij heeft zich met
zijn gezin in het Gelderse Uddel gevestigd. Een paar
vragen bij zijn vertrek als Statenlid.

Een dieptepunt?
Na 13 jaar gemeentepolitiek en 20 jaar waterschap
vielen de Provinciale Staten eerlijk gezegd een beetje
tegen. Want ja... in een Statenvergadering waarin je
met 55 personen aan een lapje vlees staat te trekken,
had ik vaak de indruk: ”Waar zijn we nou mee bezig?
Dit of dat had veel efficiënter gekund. Hier dienen wij
Waarom vertrekt u op dit moment?
de burger niet mee. ” Sowieso heb ik mijn zorgen over
”Eerder dan verwacht heb ik afscheid genomen van de
het openbaar bestuur. Klassieke grondrechten worden
Provinciale Staten van
geherdefinieerd om fluïde ideologieZuid-Holland en haar
ën een status van onaantastbaarheid
dagelijkse bestuurders.
te geven. Daardoor moeten feiten
Door de voorspoedige
soms wijken voor politieke corKlassieke
verkoop van ons huis is
rectheid, wat dat ook mag zijn. We
grondrechten worden
onze verhuizing naar de
maken wel de materiele omgeving
geherdefinieerd
om
fluïde
gemeente Apeldoorn in
duurzaam, maar op deze manier niet
een stroomversnelling
de cohesie in de samenleving.”
ideologieën een status
gekomen. In deze prachvan onaantastbaarheid te
tige omgeving kan ik
Wat geeft u de fractie SGP&Chrismij meer richten op mijn
tenUnie mee voor de toekomst?
geven.
gezin, mijn bijdrage aan
”Zorg dat je aan de knoppen blijft
het onderwijs en aan
draaien. Financieel gaat het met de
mijn promotieonderprovincie Zuid-Holland goed, maar
zoek. In het dagelijks leven blijf ik bestuurder in het
ik maak mij zorgen over de bestuurlijke invloed van
Primair Onderwijs in Krimpen aan den IJssel.”
Provinciale Staten als er steeds meer financiële middelen ”beklemd” (met een bepaald doel gereserveerd,
Wat was een hoogtepunt uit de afgelopen periode?
red.) zijn voor langere tijd. Je raakt daarmee de sturing
”Het meest heb ik genoten van de eerste maanden
kwijt.”
toen ik als initiatiefnemer met een technische sessie
de nieuwe collega-Statenleden mocht voorlichten over
de status van het provinciale waterplan in relatie tot
het landelijk en stedelijk waterplan. Hoewel de situatie bij het Dordtse chemiebedrijf Chemours slecht was
voor het milieu, vond ik het bestuurlijk wel erg interessant, in het bijzonder de ontmoeting met de Amerikaanse advocaten van benadeelden van Chemours in
Amerika. Ook de contacten met collega-bestuurders
Servaas Stoop
uit de omgeving gaven mij energie om aan dit dossier
te werken.”
fractievoorzitter SGP&ChristenUnie

quote-left

Na de ganzen ook
de vossen vogelvrij?
De vraag hierboven was een reactie op de uitspraak
van de Raad van State die op 24 oktober bepaalde
dat de provincie Zuid-Holland terecht ontheffing heeft
verleend (lees: toestemming) voor het opzettelijk verontrusten en doden van verschillende soorten ganzen.
De Raad van State constateerde dat in verband met de
toegebrachte schade aan landbouw en natuur er geen
andere manieren zijn om de gans afdoende te bestrijden. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan
een vier jaar durende juridische strijd, ten koste van
veel gemeenschapsgeld.
Een goede biodiversiteit vraagt om evenwicht. Van
bepaalde soorten zal het aantal toenemen, van andere
soorten, zoals de vos, zal het teveel aangepakt moet
worden.
Bouwen en bewaren
Om een goede biodiversiteit te bereiken investeert de
provincie in samenspel met agrariërs en landschapsbeheerders veel geld en energie. Dat is noodzakelijk,
want uit de hand laten lopen heeft inmiddels grote negatieve gevolgen voor de biodiversiteit in een bepaald
gebied of voor de soort.
Een voorbeeld ter illustratie. In de Amsterdamse
Waterleidingduinen kwamen jaren geleden damherten
terecht. Hun aantal explodeerde naar 3800 stuks, op
een plek waar maar draagvlak is voor duizend. Het
gevolg? Reeën, klein gedierte, lage beplanting en
vlinders zijn er nagenoeg verdwenen. Nadat men de
natuur vele jaren zijn gang heeft laten gaan, mag er nu
weer beheerd, afgeschoten worden.
Een tweede voorbeeld. In goede samenwerking met
boeren en natuurbeheerders werden veel weide- en
akkervogels, zoals de grutto, een beschermde vogelsoort. Daar werd veel geld in geïnvesteerd. Maar door
vervolgens niets te doen aan het aantal natuurlijke
vijanden (zgn. predatoren, die dikwijls ook nog beschermd waren), was dit dweilen met de kraan open.
Verbetering van de biodiversiteit vraagt om een integrale benadering. Bereidheid tot beheer, bereidheid
tot het nemen van maatregelen, is dan onontkoombaar. Niets doen heeft alleen maar harde en zeer
dieronvriendelijke maatregelen tot gevolg. En dan is
Leiden in last!
Daarom: beheer is de meest diervriendelijke aanpak.

Afschaffing

leges faunaschade
en erfgoedbeleid

Vlak voor het zomerreces behandelden Provinciale
Staten de kaders voor de eerstvolgende begroting. Ik
licht er in deze korte impressie twee punten uit.
De eerste is de afschaffing van leges voor het doen
van aanvragen voor schadevergoeding bij het Faunafonds. Wij hadden gemerkt dat agrariërs terughoudend zijn bij het doen van aanvragen, omdat de kans
op uitkering van een bedrag relatief klein is in verhouding tot de inspanningen om een aanvraag te doen en
omdat er naast een eigen risico van 250 euro ook nog
eens 300 euro aan leges moet worden betaald. Ons
voorstel om dit laatste te laten vervallen is na enige
discussie door de gedeputeerde overgenomen.

Smient
In een vorige uitgave van Vizier stond dat
de smient een soort gans is. Ai, dat was
mis. Terecht liet iemand weten dat we met
een eend te maken hebben. Wel een hele
mooie.

Het tweede punt gaat over nieuwe accenten bij het
erfgoedbeleid. We kennen zogenaamde geografische
erfgoedlijnen, waarin het gaat om toegankelijkheid en
beleefbaarheid; verschillende locaties in een gebied
worden verbonden tot een gemeenschappelijk historisch verhaal. Wij willen graag dat er een aanpak komt
voor nieuwe lijnen (bijvoorbeeld maritiem erfgoed) en
dat er gekeken wordt naar de witte vlekken die er in
Zuid-Holland nog zijn.
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Johan Matze
als Statenlid
beëdigd
In de vergadering van 17 oktober 2018 was het een
bijzonder moment toen Johan Matze als Statenlid
werd beëdigd.

Beeld: Cees van der Wal

Matze was als fractieadviseur al enige tijd bij de
Statenfractie SGP&ChristenUnie betrokken. Hij nam
de plaats in die Chris van der Velden achterliet toen
deze in september afscheid nam in verband met zijn
verhuizing naar de provincie Gelderland.
Matze is op dit moment nog fractievoorzitter van de
SGP in de gemeenteraad van Korendijk. Daaraan komt
een einde als de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard
met ingang van 1 januari 2019 tot één nieuwe gemeente zullen fuseren. Zijn portefeuille zal de rest van deze
Statenperiode bestaan uit Water, Milieu en Cultuur.

Herindeling

krijgt een staartje
Jacco Schonewille,
Statenlid ChristenUnie

Fractielid Henk van Dieren zal deze maand afscheid
nemen als Statenlid. Dat is het gevolg van de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.
Het is niet alleen een gemeentelijke herindeling want
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal vanaf 1 januari 2019 deel uitmaken van de provincie Utrecht. Als
inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden kan Van
Dieren daardoor niet langer lid zijn van provinciale
Staten van Zuid-Holland. In de Statenvergadering van
17 december zal officieel afscheid van hem worden
genomen. In dit nummer leest u zijn laatste column.
In het volgende nummer van Vizier zal op dit afscheid
worden teruggekomen.

Geschiedenis. Voor ’t laatst?
Flip Mak, fractiemedewerker

Oktober is de ”Maand van de Geschiedenis”. Omdat het over geschiedenis gaat mag daar ook in een
decembernummer van Vizier nog wel over worden
geschreven…
De afgelopen jaren liet ik u meekijken, meestal naar
een stuk erfgoed in onze provincie. En dan bedoel ik
met erfgoed een gebouw, een monument, een schilderij, een vestingwal, als herinnering uit het verleden.
Voor mij was de ontdekking van zo’n stuk erfgoed
vaak een verrassing. Zo stond er in de vorige uitgave
van Vizier iets over een sluis bij Maasdijk. De ontdekking dat er in het nabijgelegen Honselersdijk ooit een
paleis stond (een klein fotootje bij het artikel toonde
een -gerestaureerd- overblijfsel daarvan), was voor
mij zo’n verrassing.
Fysiek erfgoed vormt slechts een deel van onze historie. Het zijn bezienswaardigheden geworden. Geschiedenis bestaat echter ook uit feiten. Daarvan heb ik
ook steeds in het kort iets vermeld.
Deze keer had de Maand van de Geschiedenis als thema ”Opstand”. Op de website maandvandegeschiedenis.nl stonden tien korte verhalen over evenzovele
opstanden. Zoals over Willem van Oranje, de ”onbetwiste leider van de rebellen”, een opstand die alles
te maken had met principes, geweten en godsdienst.
Over het Psalmenoproer in de 18e eeuw, onder meer
in Maassluis en Vlaardingen. De ene groep wilde de
oude psalmen blijven zingen, de andere groep wilde
persé de (toen) nieuwe berijming zingen. Gevechten,
mishandelingen en plunderingen waren soms het
gevolg.
En verder de gevangenneming van Prinses Wilhelmina
van Pruisen, de vrouw van Stadhouder Willem V, bij
Bonrepas.
Ze was vanuit Nijmegen onderweg naar Den Haag om
met de Staten van Holland te onderhandelen om zo
een burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van

Provinciale
Statenverkiezingen

Voor de laatste keer?
Wat mij betreft wel. Of mijn opvolger deze rubriek
zal voortzetten weet ik niet. Ik heb het een plezierig deel van het redactiewerk voor Vizier gevonden. Ik vond het ook plezierig om zelf met een
camera de provincie in te gaan en de artikelen in
Vizier met passende afbeeldingen dichterbij de
lezer te brengen.
Mijn aandeel in het redactiewerk was onderdeel
van mijn werk bij de Statenfractie. Aan dit laatste
komt deze maand na ruim acht jaar een einde.
Hopelijk heb ik u niet verveeld. Misschien ging er
wel eens iets mis in een contact. In dat geval mijn
excuses.
Blijft u vooral met de fractie meedenken en reageren. Politiek beleid ligt wel vast in een verkiezingsprogramma, maar het moet gevoed worden
waar ontwikkelingen worden voorzien. Mijn
advies: kies voor betrouwbaarheid, kies voor
betrouwbare politiek.
Ik trek sinds kort van Drees. Of dat betrouwbaar
is mag u zelf beoordelen.
Het is inmiddels december. Maand van de meest
bijzondere geschiedenis. Lukas 2. ”En het geschiedde”. Ik hoop dat u daaraan blijft denken.
Over betrouwbaarheid gesproken.

Koninklijke
onderscheiding

20 maart 2019
Kandidatenlijsten, campagnegegevens, verkiezingsprogramma… Ze staan binnenkort
op de websites van ChristenUnie en SGP.
Verder worden socale media als Facebook,
Twitter en Instagram gebruikt. Volg ons. En
kijk natuurlijk ook in uw (regionale) dagblad
voor het laatste nieuws over de campageactiviteiten.

Uitgave
SGP & ChristenUnie-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.

Contact met de fractie of de redactie
Telefoon: 070 - 441 7051
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Email: fractie@zuid-holland.sgp-christenunie.nl

Redactie
Rudy Ligtenberg, Flip Mak, Wim de Roos, Jacco Schonewille en
Servaas Stoop

Adreswijzigingen
Bij verhuizing of opzegging graag een bericht
naar het partijbureau:
Ledenadministratie ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK AMERSFOORT
Email: ledenadministratie@christenunie.nl

Vormgeving en productie
Drukkerij Holland bv, Alphen aan den Rijn

Oranje te voorkomen. Ze werd naar Goejanverwellesluis gebracht en daar verhoord. Was haar tocht opzet?
Was het provoceren van de republikeinsgezinden?
Haar broer Frederik Willem II, koning van Pruisen,
legde zich niet bij de gebeurtenis neer en viel met
zijn leger Holland binnen. Deze dreiging was voor de
Staten van Holland aanleiding om Stadhouder Willem
V het hem ontnomen gezag weer terug te geven.
Het zijn zomaar een paar feiten. Geschiedenis.

De fractie werd erop geattendeerd dat één van haar
voormalige adviseurs een Koninklijke onderscheiding
had gekregen. Het betreft mevrouw Ineke Bezemer die
van 1998 tot 2009 bestuurslid was van de Provinciale
ChristenUnie Zuid-Holland en haar rechtsvoorganger.
Zij was van 1999 tot 2007 adviseur van de Statenfractie SGP-ChristenUnie. Voor deze en andere verdiensten werd zij op 26 april benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Alsnog onze felicitaties met
deze onderscheiding.
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