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Verslag van de vergadering van de Provinciale ChristenUnie Zuid-Holland 

gehouden op 9 november 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

1 Opening 

 

De voorzitter, Jan Harm Boiten, heet een ieder van harte welkom. 

De voorzitter leest uit Jeremia 32 1-15. Een tekst van hoop. Jeruzalem wordt belegerd.  Jeremia bidt 

tot God. Jeruzalem zal gestraft worden. Maar God geeft de belofte, middels het teken van de 

koopakker dat Hij weer herstel zal geven. 

 

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 7 en 8 en 10 en 11 samen te voegen tot een gesprek met 

onze Statenleden en waterschap bestuurders en dat te doen na de koffiepauze. 

 

2 Mededelingen, ontvangen en verzonden post 

Er zijn 22 aanwezigen. Zie de presentielijst. 

Er zijn afmeldingen van de volgende kiesverenigingen: Alblasserdam, Dordrecht, Katwijk-Rijnsburg-

Valkenburg, Krimpen a.d. IIssel, Lansingerland, Molenwaard, Sliedrecht, Waddinxveen en Westland. 

Van het bestuur zijn verhinderd Rinie de Moed en Greet van de Bergh. 

Het bestuur heeft twee brieven ontvangen van Miranda Grinwis en Kees Demoed waarin ze aangeven 

te stoppen met het PU bestuur.  We nemen vanavond van hen afscheid. Daarover straks meer. 

 

3. Notulen van de vergadering van 22 maart 2017  

De voorzitter geeft aan: U hebt de notulen van de vorige vergadering ontvangen. Dat was een 

vergadering op het provinciehuis. In combinatie met de SGP hebben we daar een inhoudelijke 

bijeenkomst gehad waar de cdk heeft gesproken. Aansluitend hadden beide partijen hun 

voorjaarsvergadering. 

Dat is zowel de SGP als ons goed bevallen. Een bezoek aan het provinciehuis gecombineerd met de 

voorjaarsvergadering. Het is zelfs zo goed gevallen bij de mensen die erbij waren dat we besloten 

hebben om komend voorjaar te proberen om opnieuw op het provinciehuis een voorjaarsvergadering te 

combineren met een thema. Ik mag u al verklappen dat het dan samen valt met de raadsverkiezingen 

en dat lokale thema’s met een provinciale dimensie een goed onderwerp zijn om met elkaar over te 

spreken.  

Tegelijk is er dan ruimte voor oude en nieuwe raadsleden en bestuursleden om hernieuwd of voor het 

eerst kennis te maken met de Statenfractie. We gaan proberen om de lijn die ingezet is, goede 

contacten tussen lokaal en provinciaal, dan weer op te pakken. 

Dan de notulen. Er zijn geen opmerkingen of kanttekeningen ontvangen bij de notulen. Ik stel voor om 

de notulen vast te stellen onder dank aan onze onvolprezen notulist. Dank! 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

 

 

4. Afscheid van vertrekkend Statenlid dhr. Chris Schaapman en welkom heten van zijn opvolger  

    dhr. Jacco Schonewille.  

Afscheid van Chris Schaapman 

We nemen in deze Ledenvergadering van Zuid Holland afscheid van Chris Schaapman. En we heten 

Jacco Schonewille welkom als nieuw Lid van de Provinciale Staten.  

Het afscheid op het Provinciehuis, door de Commissaris van de Koning, was al op woensdag 11 

oktober.  Op deze ledenvergadering spreekt de voorzitter o.a. het volgende uit: 

Chris, je hebt een lange staat van dienst in de ChristenUnie en een van haar voorlopers. Al in de jaren 

90 heb je je actief ingezet in de partij. En in de ChristenUnie heb je dat een vervolg mogen geven door 

deel uit te maken van het PU bestuur aan het begin van deze eeuw. 

In 2001 werd je adviseur van de fractie.  In 2007 werd je lid van Provinciale Staten. En dat heb je 10 

jaar mogen doen. In een fractie met een wisselende samenstelling.  
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De afgelopen vijf jaar mocht ik vanuit het bestuur het contact met jou en de fractie onderhouden. We 

hebben vaak met elkaar mogen spreken over het belang van een herkenbare fractie. En daarbij goede 

contacten met lokale ChristenUnie bestuurders. Een prachtig resultaat daarvan heb jij met anderen 

neergezet met de laatste verkiezingen. En met achterbanavonden heb je werk gemaakt van je 

verkiezingsbeloften. 

Wanneer iemand in de partij langer dan 10 jaar actief is kan het zijn dat er een teken van erkenning 

wordt uitgereikt. Dat hebben we met elkaar al even besproken. Je gaf aan dat je graag je gaven en 

talenten nog binnen de ChristenUnie wilt inzetten. Bijvoorbeeld in de campagne voor de Staten van 

2019. Een beeldje als afsluiting van een lange periode is op dit moment dan ook nog niet zo gepast. 

We hopen je immers nog binnen de ChristenUnie actief mee te maken. 

Maar, we laten je ook niet gaan met lege handen. Namens het bestuur mag ik je een cadeaubon en een 

bos bloemen overhandigen. Heel hartelijk dank. Gods zegen toewenst voor jou, je gezin, en ook bij al 

je nieuwe bezigheden. 

Chris Schaapman spreekt vervolgens enkele woorden ten afscheid: 

Hij dankt de voorzitter voor zijn woorden en kijkt ook zelf nog kort terug op 20 jaar actiefzijn als 

lokaalbestuurder naar provinciaal bestuurder. Drie perioden Provinciaal bestuur. Met 3, 4 en 3 zetels. 

Chris heeft de samenwerking met de SGP als positief ervaren om ook sterkere inbreng te kunnen 

geven. Tenslotte onderstreept hij het waardevolle belang van de verbinding en wisselwerking met de 

lokale bestuurders. Hij kijkt dankbaar terug en wil best nog graag iets doen binnen de partij. 

 

Welkom Jacco Schoneville 

De voorzitter heet Jacco hartelijk welkom als opvolger van Chris in de Staten. Vervolgens krijgt Jacco 

de gelegenheid om zichzelf kort te introduceren.  

Jacco meldt dat hij met zijn vrouw en vier kinderen woonachtig is in Den Haag en werkzaam in zijn 

eigen (ICT)bedrijf.  

Jacco heeft zijn ervaringen wat opgedaan als fractieadviseur en heeft zo al enige bekendheid en 

ervaring met de (CU-SGP)fractie en in het bijzonder met de eigen leden Ixora Balootje en Wilco 

Scheurwater.  Hij zien uit naar een goede samenwerking. 

Na de pauze komen we nog nader te spreken over de Provinciale Staten. 

 

5. Begroting 2018  

De penningmeester dient vandaag zijn laatste begroting in bij de ledenvergadering. Rens den 

Hollander is volgend jaar statutair aftredend na twee termijnen.  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting. 

Er wordt rekening gehouden met mogelijke subsidie aan (noodlijdende) lokale afdelingen en een extra 

aanvulling van het propaganda- en verkiezingsfonds voor de PS 2019. Een eventueel positief resultaat 

zal worden toegevoegd aan het verkiezingsfonds en aangewend voor het inzetten van een campagne 

medewerk(st)er tijdens de verkiezingen. 

Vanuit de vergadering werd door Piet Robijn gevraagd naar de verdeling voor de verkiezingen van de 

Provinciale Staten en de Waterschappen.  Waarom meer naar de Provinciale Staten? Als reactie werd 

gegeven dat de campagneactiviteiten (PR) worden ingezet vanuit de reservering voor de Provinciale 

Staten.  Het gereserveerde bedrag voor de Waterschappen is vooral bestemd voor de eigen specifieke 

activiteiten. 

De vergadering stemt in met de begroting. 

 

6. Bestuursverkiezing:  

Er is een vacature in het bestuur met aandachtsgebied campagne activiteiten.  

En er is het afscheid van Miranda Grinwis en Kees Demoed. 

De voorzitter spreekt ze als volgt toe: 

Miranda. 

Je hebt 6 jaar lang deel uit mogen maken van het PU bestuur. En dat deed je met overtuiging. Naast 

een druk gezinsleven ben je lokaal actief in de ChristenUnie en provinciaal.  

Je notuleerde de vergaderingen. Dacht mee over tal van onderwerpen. Je onderhield tal van contacten 

met lokale unies. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat je een zeer actief bestuurder bent geweest.  
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De reden dat jij afscheid neemt van ons bestuur is dat je man, Eef, sinds een half jaar een hersentumor 

heeft. Een operatie en een behandeling is intensief. En we hebben met elkaar daar over gesproken. Je 

bent in de zorg voor je man nu meer nodig dan in een bestuur. We nemen afscheid van jou als lid van 

het PU bestuur. We wensen jou en je gezin de zegen toe voor de toekomst. En voor de komende tijd 

ook kracht om verder te gaan. 

We willen je hartelijk danken voor je inzet in de afgelopen jaren. En we onderstrepen dat met een bon 

en bloemen. 

 

Kees. 

Ook van jou nemen we afscheid. Afgelopen jaar is voor jou een moeilijk jaar geweest. Je werd ziek. 

Onderging een operatie en daarna volgde een weg van herstel. En je hebt daarin gemerkt dat 

bestuursfuncties, werk en andere bezigheden meer zijn dan goed is voor jou op dit moment. 

En we zijn met jou dankbaar dat je nu ook hier in ons midden mag zijn. 

Het bestuurswerk lag je aan het hart. Zowel lokaal als provinciaal. Met de 

gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg heb je als plaatselijk voorzitter de handen wel vol. Je 

ondersteunde de contacten tussen lokaal en provinciaal. Je gaf in je bestuursvergaderingen uiting aan 

je zorgen.  

Het was goed om in het bestuur daar ruimte voor te ervaren. En ook met elkaar het gesprek over te 

voeren. We nemen afscheid van jou als een betrokken bestuurslid en wensen jou nog een gezegende 

tijd toe. Met kracht voor je werk en ook voor de ChristenUnie in Alphen. Sterkte in die weg van herstel 

toegewenst. We willen je hartelijk danken voor je inzet in de afgelopen jaren. En we onderstrepen dat 

met een bon en bloemen. 

 

Aanvulling bestuur en andere taken.  

De voorzitter geeft de volgende toelichting: 

Met het afscheid van twee bestuursleden heeft het bestuur een mail naar alle leden verzonden met het 

verzoek om kandidaten voor bestuur en campagneteam.  

We proberen het bestuur aan te vullen met een nieuwe penningmeester, tweede penningmeester, 1e en 

2e secretaris, een webmaster of bestuurslid met ICT en sociale media als speerpunt en een bestuurslid 

dat zorg wil dragen voor een volwaardig campagneteam. 

Daarnaast willen we een flink campagneteam samenstellen dat de campagne in heel Zuid Holland voor 

vijf lijsten straks in de stijgers kan zetten. 

Als bestuur hebben we de afgelopen weken ruim 14 reacties mogen ontvangen. Met verschillende 

mensen hebben we gesproken. Daar komt nog geen definitieve voordracht uit voort. 

We verwachten met deze 14 kandidaten daar samen wel uit te komen. Voor het bemensen van het 

bestuur willen we u vragen om het mandaat om de bestaande en komende vacatures in te vullen met de 

kandidaten. We hopen in de voorjaarsvergadering u dan mee te delen wat de uitkomst is geworden. 

We kiezen er voor om geen verkiezingen te houden. Bij een verkiezing vallen ook mensen af. En juist 

nu er weer veel mensen zijn die in de partij een taak willen oppakken, willen we ze ook zo veel als 

mogelijk is inzetten. In het bestuur. In de campagne. En zo mogelijk ook in de steunfractie als 

adviseur. We hopen dat u daar mee kunt instemmen. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

9.  Provinciale Staten- en Waterschaosverkiezingen 2019 

Voor de pauze stelt de voorzitter eerst agendapunt 9 aan de orde over de verkiezingen in 2019.  

Het bestuur is al weer bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen van 2019.  

Er is een aantal mensen bereid gevonden om deel uit te maken van de selectiecommissies voor staten 

en waterschappen. De selectiecommissie voor de statenverkiezingen zal bestaan uit: 

Klaas Tigelaar, Ida Molenaar, Roelie Struik, Jan den Uyl en onder voorbehoud Koen de Snoo. 

Daarnaast is Chris Schaapman bereid gevonden om op te treden als adviserend lid van de commissie. 

Voor de waterschappen heeft het bestuur de zittende waterschappers, Willy de Zoete, Remmert Kerst 

en Piet Robijn gevraagd om samen met Peter van Duivenbode de selectiecommissie te vormen. Na een 

of twee termijnen maken onze zittende waterschappers over twee jaar plaats voor hun opvolgers. Het 

bestuur is blij dat ze hun deskundigheid en ervaring nog willen inzetten om goede mensen te vinden 

voor de vier kandidatenlijsten. 
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Klaas Tigelaar geeft vervolgens een korte toelichting op de startfase: 

De selectiecommissie streeft met zorgvuldigheid de samenstelling na van een (brede) lijst met 

kandidaten. Daarbij wordt van tevoren gesproken over het profiel van de selectie en wordt het belang 

meegenomen dat de kandidaten goed kunnen aansluiten bij de agenda van bestuur en provincie. 

De voorzitter  geeft verder aan: 

Met de SGP zijn we in gesprek gegaan over de samenwerking bij deze verkiezingen. Een 

lijstverbinding is niet meer toegestaan. We hebben daarom naar elkaar de intentie uitgesproken om in 

de vier zuid Hollandse waterschappen met een gezamenlijke lijst uit te komen. Bij de vorige 

verkiezingen is gebleken dat er veel werk meekomt met het opstellen en indienen van lijsten. Daarom 

voeren met het SGP bestuur een gesprek om twee gezamenlijke selectiecommissies in te stellen. Een 

commissie voor Rijnland en Delfland, een commissie voor Schieland/Krimpenerwaard en Hollandse 

delta.  

Het gezamenlijk voorbereiden van een lijst en het voeren van een gesprek met kandidaten is beoogd 

om een goede start te maken met de volgende verkiezingen. En wel zo dat er rond de gekozen 

bestuurders een steunfractie gevormd kan worden. De afgelopen periode is wel duidelijk geworden dat 

een goede samenwerking van een steunfractie met deelnemers uit zowel ChristenUnie als SGP 

onontbeerlijk is. Het bestuur stelt u voor om in te stemmen met de voordracht van deze mensen voor 

beide commissies. Het bestuur vraagt u mandaat om met de SGP het gesprek te voeren over de 

gezamenlijke lijsten voor de waterschappen en daarbij zo mogelijk met het samenstellen van 

selectiecommissies te werken aan een gezamenlijke lijst die als basis kan dienen voor de 

samenwerking rond de nieuwe waterschapsbestuurders. 

U mist nu ongetwijfeld de naam van Harry Prinsen, onze vertegenwoordiger in 

Schieland/Krimpenerwaard. Hij is afgelopen zomer verhuisd naar Apeldoorn en heeft daarom zijn 

zetel moeten opgeven. Als bestuur hebben we in september afscheid van hem genomen en hem 

bedankt voor zijn inzet. Beide zetels worden nu ingenomen door Leden van de SGP. We zoeken nog 

wel een vertegenwoordiger van de ChristenUnie in de steunfractie. U kunt zich daarvoor aanmelden 

bij secretaris Greet van den Berg. 

 

Pauze 

 

7-8. De waterschappers aan het woord 

Wat kan en mag de gemeente van het waterschap verwachten? 

De heer Piet Robijn (Waterschap Hollandse Delta) heeft hiervoor een aantal punten uitgewerkt waar 

raakvlakken en contacten liggen. 

a. Omgevingswet. Naar verwachting treedt de nieuwe omgevingswet in 2021 in werking. De wet 

staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke omgeving. De 

relatie tussen gemeenten en andere overheden, dus ook waterschappen, wordt daarin nog 

nauwer vorm gegeven. 

b. De investeringsagenda kabinetsformatie 2017. Het gaat o.a. over energietransitie, 

klimaatadaptie en Circulaire economie. Met deze investeringsagenda geven gemeenten, 

provincies en waterschappen aan hoe zij, elk vanuit hun eigen rol, gezamenlijk bijdragen aan 

deze opgaven. 

c. Deltaprogramma. Door klimaatverandering neemt de kans op overlast, hitte, droogte en 

overstromingen toe.  Er is een omslag in denken nodig. 

d. Bestuursakkoord water. Doel hiervan is: veiligheid tegen overstromingen, een goede kwaliteit 

water, voldoende zoet water.  

e. Overdracht (wegen) en verkeersveiligheid. Een actie waarbij de vijf wegbeherende 

waterschappen de wegen, die ze in beheer hebben, willen overdragen aan provincie en/of 

gemeente. Het gaat om Hollandse Delta, Schieland-Krimpenerwaard en Rivierenland in 

Alblasserwaard en Vijfherenlanden. 

 

Hierop volgde enige reactie vanuit de provincie. Wilco Scheurwater: “In gesprek gaan. Zo natuurlijk 

mogelijk oplossen.” 

Er volgde nog wat gedachtewisseling waaruit bleek dat de verschillende kanten zeker nog nader 

moeten worden afgewogen. 
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10. De Statenfractie aan het woord: 

Ieder statenlid gaf kort aan wat hen bezighield: 

Jacco Schonewille: Begroting 2018 aangenomen. O.a. ingebracht de nodige aandacht voor de visserij. 

                         Aandacht voor verkeersdrukte A20, A16, A15. 

        Overleg met lokale politici betreffende uitbreiding Zestienhoven. 

Ixora Balootje:   Enkele punten betreffende verkeer, milieu en duurzame ontwikkeling. 

     Komende bezinning op omgevingswet. Hoe bestaande beleid verbeteren?  

Wilco Scheurwater: O.a. inbreng geweest betreffende: Jongeren MBO: betere koppeling  

         onderwijs/arbeidsmarkt. Met name ook technische beroepen. 

         (Oude) bedrijven als regio oppakken. 

 

11. Gesprek over Provincie 

Uit de vergadering kwamen verschillende reacties, vragen en opmerkingen. 

O.a. betreffende duurzaamheid, energiegebruik. 

Met o.a. de punten van Jantien Fröling: Hoe ga je om zorg voor agrarische sector, natuurontwikkeling 

en vervoersmogelijkheden? Tot en met de vraag over snelfietswegen? 

Is dit voldoende onder ogen bij de provincie en houden we hierover contact met elkaar? 

 

Het gaf een positieve inbreng met een goede wisselwerking tussen de belangengroepen. 

 

12. Rondvraag 

Bestuurslid Ruud van Asperen maakt van de gelegenheid gebruik om de mogelijkheden van de 

digitale middelen (site, foto’s, sociale mediae.d.) actueel en goed in te zetten. Hoe actief zijn wij 

daarmee? 

Dat ontlokte de heer M. v.d. Kooij (kiesver. Maassluis)  de opmerking: er gebeurt gelukkig ook veel 

achter de schermen. 

Beiden mogen we op waarde schatten. 

 

13. Sluiting 

Bestuurslid Jan Verspuij sluit de vergadering af met voorbede en dankgebed. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en geeft aan dat er nog gelegenheid is tot ontmoeting onder het 

genot van een hapje en een drankje.  

Daar wordt goed gebruik van gemaakt en de scheidende leden wordt de hand gedrukt. 

 

 
Notulist: Jan Verspuij 

Aanwezig: Overzicht presentielijsten en afmeldingslijst. 


