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Nieuwsbrief SGP/ChristenUnie-statenfractie in Zuid-Holland

In het Vizier
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug, maar een
nieuw kabinet is er vooralsnog niet. Dat maakt de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten wel zo interessant. Immers, de
nieuw gekozen Statenleden kiezen met elkaar de leden van de Eerste
Kamer. En met die politieke realiteit zal het komende kabinet terdege
rekening hebben te houden.
Maar dat is niet de enige reden om op DV 7 maart 2007 naar de
stembus te gaan. In dit nummer van Vizier laat de Statenfractie
SGP/ChristenUnie zijn politieke testament na voor het nieuwe provinciebestuur. Er is in de afgelopen periode veel werk verricht, maar er
blijft genoeg te doen. SGP en ChristenUnie hebben er duidelijke
opvattingen over hoe de provincie het beste kan worden ingericht.
Om dat allemaal uit te kunnen voeren, zou het mooi zijn als SGP en
ChristenUnie nog wat groter zouden groeien. Ondanks het feit dat
Provinciale Staten worden verkleind van 83 naar 55 zetels.
Om iedereen te motiveren óók in maart naar de stembus te gaan,
ontvangen alle leden van SGP en ChristenUnie dit keer Vizier in de
brievenbus. Met het verzoek om twee dingen te doen: te bidden voor
en te werken aan een goede verkiezingsuitslag.

Rudy Ligtenberg

Politiek testament
SGP/ChristenUnie
Begin november j.l. was het weer zo ver en lag het ontwerp voor de
provinciale begroting voor volgend jaar op tafel. Nu is het de laatste
jaren zo, dat die behandeling eigenlijk in twee delen plaatsheeft. Eind
juni worden de hoofdlijnen geschetst en politiek ingevuld. Dan worden eigenlijk ook de politieke beschouwingen gehouden. In november
wordt dan gekeken of een en ander goed vertaald is in de begroting,
worden nieuwe ontwikkelingen meegenomen en wat specifieke punten behandeld. Dit is natuurlijk een beetje bijzonder jaar, omdat in
maart 2007 verkiezingen voor Provinciale Staten zullen plaatshebben.
Bijna alle Statenleden vonden het daarom toch nog wel nodig wat
politiek vuurwerk te leveren.
De fractie SGP/ChristenUnie begon met het gezegde dat je niet over
je graf heen mag regeren. De laatste tijd hoor je dat ook regelmatig
als het gaat over het functioneren van het huidige demissionaire
kabinet. Voor wat de provincie betreft zou dat betekenen dat je op dit
moment geen vérstrekkende beslissingen meer moet nemen, maar
dat moet overlaten aan de nieuw te kiezen Provinciale Staten en het
nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten. Allereerst hebben
we gesteld dat we dit eigenlijk maar een sombere uitdrukking vinden. Immers, in het democratisch bestel dienen verkiezingen toch een
hoogtepunt te vormen.
Wij, zo stelden wij, willen ons ook niet aan dat gezegde houden. Wij
willen wél wat meegeven aan onze opvolgers. Wij benoemen dat niet

Fractieleden op werkbezoek in Goeree Overflakkee

met de negatieve term ”over het graf heen regeren”, maar, als we
dan toch tot dit spraakgebruik gedoemd zijn, als ”ons politieke testament.”
Er valt wat te verdelen. Te verdelen, niet alleen aan de ons opvolgende fractie in maart 2007, maar aan alle fracties in de Staten, groot of
klein, nu en in de toekomst, mogen daarvan profiteren. Bij het uitdelen hebben we een aantal zaken genoemd.

De Randstad
De Randstad, waarin onze provincie zo’n prominente plaats inneemt,
is het schoolvoorbeeld van bestuurlijke drukte met een omgekeerd
evenredig resultaat. Het bestaan van zuid- en noordvleugels, provincies, steden en regio’s die elkaar beconcurreren als het om de gunsten van het Rijk gaat in de vorm van projecten en subsidies is eigenlijk te gênant voor woorden en levert het ongewenste bewijs dat de
Randstad helemaal geen eenduidige regio in Europa is. Wie zorgt er
nu eens voor dat hierin verandering komt en de Randstad in al zijn
verdeeldheid, toch een beetje als eenheid gaat opereren? Een
opdracht voor ons allen.

De ruimtelijke opgave
Een goede ruimtelijke ordening is uitermate belangrijk voor onze provincie, met zijn voortdurende gevechten om de schaarse ruimte. Het
kost geweldig veel moeite om een goede plaats te vinden voor nieuwe ontwikkelingen en tevens bestaande waarden te behouden. De
fractie SGP/ChristenUnie steunt een kwalitatieve ontwikkeling van
Zuid-Holland, maar tekent daarbij aan dat niet alles in Zuid-Holland
hoeft. Er moeten wel keuzes worden gemaakt. Die keuzes heeft onze
fractie de afgelopen periode mede gemaakt en daar gaan we ook
voor in de toekomst.
Er kon er ook niet aan ontkomen worden ook iets te zeggen over de
problematiek contouren en contingenten. Toen een aantal jaren geleden de contouren hun intrede deden was één van de doorslaggevende argumenten in de discussie dat we daarmee eindelijk af zouden

zijn van de voortdurende Hoekse en Kabeljauwse twisten over de
aantallen te bouwen woningen. Gemeenten moesten het maar zien
te rooien binnen de rode contour. Stapsgewijs wordt hieraan weer
geknabbeld. Nu beginnen we zachtjesaan in een situatie te geraken
dat de getallen weer leidend worden en de contouren ondergeschikt.
Provincie, ga niet verder op die weg, maar toon je betrouwbaar en
geef gemeenten ruimte om beleid te voeren.

Het groen en open landschap
Er gebeurt veel op dit terrein. Er zijn heel veel plannen, de ene conferentie volgt op de andere. Het gaat echter om goede beschermingsen uitvoeringsplannen die ook uitgevoerd worden. Niet straks, maar
nu. Als voorbeeld. In 1991 werd een beslissing genomen over het
Bentwoud en daarvóór was er al lang over gepraat. Wat is er nu werkelijk van dit woud te zien? Niet heel erg veel. Of je nu voor of tegen
het Bentwoud bent doet er even niet toe, maar zo moeizaam gaat
het blijkbaar met groene projecten. Een opdracht om hieraan iets te
doen.
Dat geldt ook voor het behoud van de agrarische sector binnen de
provincie. Enerzijds een economische aangelegenheid, maar absoluut
cruciaal als het om landschapsbehoud gaat.

Verkeer
Wie Zuid-Holland doorkruist kan de grote verkeersstromen niet ontlopen. Wegen, spoorlijnen, rivieren, kanalen en havens, een vliegveld.
Stel dat er leven is op een andere planeet en een vliegende schotel
zou hoog boven Zuid-Holland rondcirkelen. Zouden die wezens dan
niet de indruk krijgen dat er sprake is van een verstoorde mierenhoop, waarin alles doelloos door elkaar rent? Dit alles vraagt om een
sterke regie van de overheid. Een nog sterk verbeterend openbaar
vervoer is in onze ogen voor de toekomst een absolute voorwaarde
om te voorkomen dat de zaak echt op vrijwel alle uren van de dag
vastloopt. Het aantal wegen of weggedeelten dat nieuw aangelegd
moet worden valt nog best mee. Ten aanzien van het vervoer over
water, bevordering van fietsverkeer en het openbaar vervoer zijn er
echter nog grotere slagen te maken. Op het gebied van wegen en
vaarwegen is er ook sprake van flink wat achterstallig onderhoud. Op
langere termijn ontbreken hiervoor de financiële middelen.

De kust
Steeds duidelijker wordt dat onze waterkeringen, zowel aan de kust
als voor wat betreft de binnenwateren, er minder goed voorstaan dan
we dachten. Onze Prins van Oranje heeft er namens een groep deskundigen ook nog weer eens de aandacht op gevestigd. De provincie
komt wel in actie en doet het nodige. Zonder echter dat het benodigde geld op termijn ook al in voldoende mate voorhanden is.

Economie
Er is in onze provincie veel bedrijfsterrein en er is blijkbaar nog veel
meer nodig. Daarvoor wordt ruimtelijk een flink beslag gelegd op de
open ruimte op het land en in de zee. Dit terwijl er ook grote delen
bedrijfsterrein verslonzen of toch ten minste inefficiënt worden
gebruikt. Met herstructurering is veel te winnen. De provincie heeft
daarvoor de afgelopen jaren een flinke inzet gepleegd en er is een
begin van succes zichtbaar. Nu blijkt er plotseling geen geld meer
voor te zijn. Dit is absoluut een verkeerd signaal. Er zal binnen afzienbare termijn nieuw geld beschikbaar moeten komen. In zekere zin
een hypotheek voor de volgende periode.

Mensen
De sociale kant van de samenleving in Nederland en ook in ZuidHolland, brengt niet in alle opzichten tot een juichstemming.
Verpauperende en segregerende wijken, voedselbanken, het afglijden
van te veel jongeren en jongvolwassenen met onvoldoende opleiding
naar een schimmig nietsdoen of een vlucht in drank en drugs, asielzoekers die we maar in de illegaliteit laten verdwijnen, onvoldoende
zorg voor elkaar in allerlei opzicht. Dat is een niet zo mooie schets als

we spreken over een ontwikkeld en rijk land. In de grond van de zaak
meent onze fractie dat sterk vervagende normen en een gebrek aan
waarden daarvan een niet te onderschatten probleemoorzaak vormen. In ons gebed dient er dan ook voortdurend de vraag te zijn om
herleving van een hunkering naar hetgeen God ons in Zijn Woord
voorhoudt. Dat is belangrijk, maar daar kunnen we het niet bij laten,
we moeten ook aan de slag. Alle overheden met elkaar. Als hier geen
echte politieke opdracht ligt, dan weten we het niet meer. Daarop zal
in de nieuwe periode een veel zwaarder accent moeten liggen. Nee,
we kunnen niet alles in de wereld oplossen, maar er zouden ons wel
verwijten kunnen worden gemaakt als we er zelfs niet mee zouden
willen beginnen. Echt ook iets dat in de komende verkiezingskampanje een rol mag spelen.

Wachtwoord
Tenslotte hebben wij afsluitend de Staten nog meegegeven dat bij
het wisselen van de wacht, als de omstandigheden het nodig maken,
een wachtwoord wordt gebruikt. Dat wachtwoord, het parool, wordt
aan de nieuwe wacht doorgegeven.
Zuid-Holland heeft zo’n prachtig parool. Het staat onder ons wapen
met de rode leeuw. ”Weest waakzaam, vertrouwende op God”. Want
wie op God onze Heere vertrouwt wordt, hoe dan ook, niet
beschaamd en ontvangt Zijn zegen. Met de wens dat die zegen er
mag zijn voor iedereen, volksvertegenwoordigers, bestuurders en
medewerkers van de provincie, mochten wij onze beschouwingen
afsluiten.

Joop Evertse, fractievoorzitter

Deltaplan Molens
Provinciale Staten hebben een voorstel van Gedeputeerde Staten
aangenomen om te komen tot een Deltaplan Molens. Nadat de fractie SGP/ChristenUnie vragen had gesteld over de slechte toestand
waarin veel oude molens verkeren, kregen we –ondanks alle positieve reacties die daarop volgden- aanvankelijk nul op ons rekest. Er
waren geen mogelijkheden om het een en ander te kunnen realiseren. De historische molens in verschillende streken van de provincie
zouden nog alleen maar kunnen rekenen op geldmiddelen om regulier onderhoud te kunnen bekostigen. Voor achterstallig onderhoud
zou geen geld zijn.
Deltaplan Molens, (foto: provincie Zuid-Holland)

Gelukkig is het college toch verder aan de slag gegaan en heeft nu
–gebruik makend van allerlei financiële reserves– een begin kunnen
maken zodat het deltaplan molens in gang gezet kan worden. Maar
alleen provinciaal geld is zeker te weinig en geeft ook forse risico’s
voor de toekomst. Het plan heeft ook Rijksgeld nodig, Rijksgeld dat
er onder de oude subsidieregeling nooit in voldoende mate is gekomen. En de nieuwe regeling voorzien hier niet in.
Fijn dat er in de Tweede Kamer ook aandacht voor deze problematiek
was en dat de Kamer, via de motie-Rouvoet, de regering vroeg om bij
de Najaarsnota geld beschikbaar te stellen voor achterstallig onderhoud van monumenten, waaronder de molens.
Op deze manier staan alle neuzen in de goede richting: van de provincie, het Rijk, maar vooral niet te vergeten, van de eigenaren van
de molens, de gemeenten en de waterschappen.
Zo zie je maar weer. Aandacht vragen voor een onderwerp dat in eerste instantie niet direct “scoort”, wordt op termijn soms toch
beloond.
Zo zie je maar weer. Een simpele vraag resulteert in het feit dat we in
Zuid-Holland nog lang kunnen genieten van allerlei mooie en monumentale molens.

Gerrit Wim van Veelen

Afscheid van
de wapenen
Een van de beste boeken van de bekende schrijver Ernest Hemingway
heeft als titel “Afscheid van de wapenen”. Het is al even geleden dat
ik het gelezen heb, maar ik herinner het me als een boek vol weemoed.
Weemoed is een gevoel dat me ook een beetje overvalt in de aanloop naar de Statenverkiezingen van 7 maart a.s. Een aanloop, waarvan ik weet, dat die uiteindelijk leidt tot het moment dat ik na
zestien jaar afscheid zal nemen van de Staten. Je komt een beetje in
de sfeer van de militaire dienstplicht, waarin je jezelf de laatste honderd dagen een echte ”ouwe stomp” mocht noemen. De dagen werden afgeteld. Sommigen deden dat zelfs door elke dag een stukje van
een centimeter af te knippen, totdat het afscheid van de wapenen
zich letterlijk aandiende.

Natuurlijk is het afscheid van de Staten rationeel gezien gewoon een
feit. Mijn eigen afwegingen die maken dat ik uiteindelijk gekozen heb
voor de functie van wethouder boven die van Statenlid. Een keuze die
gemaakt moest worden, omdat het Provinciale Uniebestuur terecht
het blijvend combineren van politieke functies ongewenst acht. Een
keuze die op een gegeven moment ook nodig is voor jezelf, om te
voorkomen dat je houdbaarheidsdatum in zicht komt. Iets dat iedereen op dit moment nog ontkent, maar waar je jezelf na zestien jaar
wel terdege rekenschap van moet afgeven. Natuurlijk moet je
gewoon op grond van dat soort argumenten je keuzes maken. Maar
toch laat zo’n naderend afscheid je natuurlijk niet koud. De emotie
spreekt dan een woordje mee.
In de afgelopen zestien jaar heb ik mee mogen doen aan het politieke handwerk in Provinciale Staten.
Eerst in de fractie van RPF/GPV en de afgelopen acht jaar als
ChristenUnie-vertegenwoordiger in de fractie SGP/ChristenUnie.
Natuurlijk komt dan ook de vraag naar boven wat er in die tijd
bereikt is. Die vraag is niet eens zo gemakkelijk te beantwoorden is.
Zo, zult u zeggen, dat is dan niet zo mooi. Ik bedoel hiermee zeker
niet te zeggen, dat het er eigenlijk niet toe deed of de ChristenUnie
en haar voorgangers deel uitmaakten van Provinciale Staten van
Zuid-Holland. Dat deed het wel, maar je kunt, zeker op provinciaal
niveau en zeker als kleine fractie, niet zo gemakkelijk spreken in termen van ”dat en dat” hebben wij allemaal gedaan. Ja natuurlijk, er
werden wegen aangelegd, ruimtelijke plannen gemaakt die nu in uitvoering zijn, natuurgebieden ingericht, zorgverbanden opgezet en
noem maar op. Dat deden we samen, samen met een pallet aan politieke stromingen van links tot rechts.
Soms wisten we als SGP/ChristenUnie bij te sturen en zelfs een enkele keer dingen te voorkomen. Vaak moesten we ook waarschuwen.
Waarschuwingen die vaak pas later weer hun effecten hadden. Soms
lukte het ons ook te enthousiastmeren of ongezonde spanningen te
doorbreken en een lach op de gezichten te toveren. Soms lukten dingen ons ook niet.
Wat is de waarde van menselijke inspanningen. Daar zou veel over te
zeggen zijn. Bibliotheken vol zijn er over geschreven, maar misschien
kan worden volstaan met één citaat. Eén zin uit het Boek der boeken
en wel uit dat prachtige boekje Prediker. Daarin vraagt de schrijver
zich ook herhaaldelijk af wat zin is van alles wat hij heeft ondernomen. Uiteindelijk kan hij er maar één wezenlijk ding over zeggen en
wel het volgende. ”Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God
en onderhoud zijn geboden”. Als je dat goed doordenkt, valt alles op
zijn plaats, zowel uit het verleden, het heden als voor de toekomst.
Joop Evertse

Vlag van
Zuid-Holland
Aan het begin van iedere vergadering van Provinciale Staten van
Zuid-Holland wordt buiten de vlag gehesen en hij wordt weer omlaag
gehaald als de vergadering is afgelopen. De provinciale vlag is geel
van kleur en toont een klimmende rode leeuw voorzien van een
zwarte contour. Deze vlag werd vastgesteld door middel van een
besluit van Provinciale Staten op 24 oktober 1985.
Daarvóór was er een andere vlag, die op 22 juni 1948 door
Provinciale Staten was vastgesteld. Deze vlag was samengesteld uit
drie horizontale gelijke banen van geel, rood, geel, in de verhouding
3:2. Hierbij was geprobeerd aan te sluiten bij het provinciale wapen,
dat een gouden veld heeft –dat is het geel in deze vlag– met in het
midden een staande rode leeuw. In de vlag is dat een rode baan,
omgeven door gele banen.
Echter, deze vlag bleek niet aan te slaan. Het was het college van

Gedeputeerde Staten (GS) een doorn in het oog dat de provinciale
vlag nauwelijks bekend was bij de bevolking. Op grond van historische overwegingen stelde GS in 1985 voor om de provinciale vlag te
vervangen door een vlag, die was afgeleid van de oude vlag van het
Gewest Holland. Zuid-Holland had immers met succes het oorspronkelijke wapen van de provincie Holland voor de splitsing in 1840 via
Koninklijk Besluit in 1947 toebedeeld gekregen (zie Vizier 2006 nr. 3).
De Hoge Raad van Adel steunde de voorgestelde wijziging van de
vlag.
Het voorstel van GS ondervond in Provinciale Staten nogal wat kritiek. Er werd aangehikt tegen de kosten van de nieuwe vlag
(f 10.472,-!). Verder werd bekritiseerd dat maar twee
Statencommissies (Financiën en Bestuurlijke Zaken, toen nog aparte
commissies) over dit voorstel hadden geadviseerd. De
Statencommissie Cultuur had als derde commissie nog in de advisering aan PS moeten worden betrokken! Gevraagd werd of met vervanging kon worden gewacht tot de provincie Holland weer één was.
Ook werd gevraagd waarom gekozen werd voor de leeuw en niet

Bezoekers discussie-avond Krimpenerwaard

van de Veenweidegebieden in het Groene Hart en de natuurontwikkeling in dit gebied. De ChristenUnie vindt dat hier meer aandacht aan
gegeven moet worden. Agrariërs die in verband met de realisering
van het Veenweidepact hun bedrijf moeten verplaatsen moeten volgens de ChristenUnie een redelijke vergoeding krijgen, zodat ze hun
bedrijf elders kunnen voortzetten. ”Onteigenen moet altijd het allerlaatste bestuursmiddel zijn”, aldus de Statenleden Joop Evertse en
Andries van Dijk
Ook gastspreker dijkgraaf Hans Oosters ziet beweging in de
Krimpenerwaard. Een goede bestuurskracht is volgens Oosters nodig
om de transformatie in het Veenweidegebied aan te pakken. Wil de
Krimpenerwaard haar positie binnen de Randstad willen handhaven,
dan zal zij daadkracht moeten tonen. Een goede samenwerking tussen de K5-gemeenten, de provincie en de waterschappen is daarom
ook van groot belang.

De provinciale vlag aan de Zuidhollandse kust (foto: provincie Zuid-Holland)

voor een eigentijds beest als de muskusrat op de vlag.
Dat de door GS voorgestelde leeuw in de vlag een rode kleur had en
naar links keek, was onvoldoende om de steun van de linkse partijen
te krijgen. Uiteindelijk bleken alleen de christelijke partijen, de VVD
en de GS-leden van de PvdA (dualisme ontbrak toen) het voorstel te
steunen. Wat echter een ruime meerderheid was.

Kees Freeke

De statenfractie SGP/ChristenUnie heeft een nieuwe website.
U vindt er informatie over de statenleden, het laatste nieuws,
verschillende edities van Vizier en een agenda. U kunt de site
vinden op www.sgp-christenuniezh.nl
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Herindeling
Krimpenerwaard
niet van boven af
opleggen.
De ChristenUnie Zuid-Holland vindt dat herindeling in de
Krimpenerwaard niet van boven af moet worden opgelegd, maar dat
bestuurders zelf de noodzaak daarvan dienen in te zien gelet op de
problemen die op hen afkomen. ChristenUnie-leden van de
Provinciale Statenfractie deden deze uitspraak tijdens de debatavond
“De Krimpenerwaard in beweging” in Bergambacht.
De avond met de ChristenUnie achterban in Bergambacht ging naast
de samenwerking van de K5-gemeenten (Schoonhoven, Vlist,
Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek) onder meer over de invulling
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