
We komen naar u! 
Ambitieus. Ja! Onze ambitie is dat in 
2020 een Statenlid namens de fractie op 
bezoek gaat bij elke gemeente en bij elk 
waterschap.
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Hoogheemraad
Het leven ziet er opeens anders uit 
voor Martin van der Spek, nu hij 
een hoogheemraadpost bekleed 
in het waterschap Schieland en de 
Krimpenerwaard.
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Coalitie-akkoord 
Een akkoord met zes partijen, waarbij 
de ChristenUnie en SGP als één opereren: 
vijf tonen moesten een harmonische 
samenklank vormen. Nico de Jager vertelt  
waarom hij aan zijn pianoles moest denken.
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Sinds lange tijd mogen we weer deelnemen in 
het provinciebestuur en hebben we een coalitie 
gesmeed waarin we veel van onze speerpunten 
uit de beide verkiezingsprogramma’s konden 
inbrengen. Ook zijn we blij met onze Gedeputeerde, 
Willy de Zoete, die met haar lange ervaring en 
brede kennis de komende jaren ons boegbeeld  
zal zijn. Willy was tot 1 september 2019  
gemeenteraadslid in gemeente Westland en eerder 
bestuurslid van het Hoogheemraadschap Delfland  
en Statenlid in Zuid-Holland (2007-2015).

In haar portefeuille zitten Economie (toegepaste 
innovatie in het MKB en Human Capital), Cultuur en 
Erfgoed, Personeel en Organisatie, Luchtvaart en 
Grondzaken. Om haar aan u te kunnen voorstellen 
stelden wij haar enkele vragen.

Vertel iets over jezelf… 
“Ik heb een zorgachtergrond, heb met name vele jaren 
in het zorgonderwijs gewerkt. Politiek deed ik er al 
zeker 20 jaar naast, op alle niveaus - behalve rond 
het Binnenhof. Maar sinds vorig jaar ben ik alleen nog 
politicus en nu dus bestuurder.”

Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt? 
“Ik krijg heel veel boeken die met Zuid-Hollandse 
cultuur te maken hebben. Allemaal even leuk. Het 
laatste dat ik gelezen heb is “Varen over de Romeinse

Rijn”, een jeugdversie waarin het verhaal van de 
Limes (de noordgrens van het Romeinse Rijk die 
dwars door Nederland liep) wordt verteld.”

Je bent onlangs gepromoveerd. Waarop en waarom?
“Cultuurhistorie is superleuk. We kunnen zoveel 
van de geschiedenis leren, bewustzijn van wat vóór 
onze tijd is geweest maakt ons een completer mens. 
Ik heb onderzoek gedaan naar de verpleegsters die 
vóór mijn tijd in Den Haag hebben gewerkt. Ik heb 
gekeken hoe goed ze waren, en of er verschil was tussen 
gemeen tezusters, nonnen en diaconessen. Er bleek veel 
verschil, maar niet in de kwaliteit van de zorg.” 

Wat is je doel als Gedeputeerde?
“‘Elke dag beter’ lijkt een wat flauwe slogan, maar dat 
is echt waar ik voor Zuid-Holland mee bezig ben. Niet 
altijd groots, maar wel alle dagen een stukje. Het lukt 
nog ook. Daar ben ik dankbaar voor, en het geeft me 
veel plezier in het werk.”

En wat vind je het minst leuk aan je werk?
“De Provinciale organisatie kent ruim 1700 
werknemers, waar ik bestuurlijk verantwoor delijk voor 
ben. Ik moest laatst in een overleg met ondermeer de 
vakbonden een verzoek om een levensloopregeling 
afwijzen, omdat dat op de voorgestelde manier niet 
paste in het beleid, ook al waren we het over het 
uitgangspunt eens. Dat was geen leuk gesprek.“ 

In je portefeuille zit Human Capital. Wat is dat en wat 
is je visie hierop?
“Human Capital gaat erover dat mensen waardevol 
zijn, en dat het de moeite waard is om in mensen te 
investeren, ook op het gebied van economie. Het is 
belangrijk dat mensen een plek in de maatschappij 
vinden waar ze tot hun recht kunnen komen. 
Hiervoor zetten we in op scholing voor mensen die 
ongeschoold zijn, of die een beroep hadden in een 
sector waar geen werk meer is.“
 
Wat is je visie als Gedeputeerde?
“De provincie is een belangrijke schakel tussen 
gemeenten en Rijk, en tussen gemeenten onderling. 
Ik wijs hen op elkaars sterke punten, zodat ze samen 
problemen beter kunnen aanpakken. Een van de 
moeilijkste problemen waar we voor staan is er voor 
te zorgen dat agrariërs die willen stoppen (of sterk 
minderen) met veehouderij, toch een goed bestaan 
kunnen opbouwen. Daarvoor moeten regio’s en 
provincie de handen ineenslaan.”
 
Wie is altijd je grote voorbeeld geweest, en waarom?
“Angela Merkel is iemand waar ik erg tegenop kijk. 
Zij is een no-nonsensvrouw die een groot land kan 
regeren, maar ook een duidelijke sociale kant heeft. 
En ze verloochent naar mijn mening haar christelijke 
afkomst niet.”

In ’t Vizier
Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

”Elke dag beter. Zuid-Holland”. Met die slogan is 
het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in 
september van start gegaan. Het is een veelkleurig 
gezelschap van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks én 
ChristenUnie & SGP. 

Namens de laatstgenoemde fractie is Willy de Zoete-van  
der Hout tot het provinciebestuur toegetreden. Willy is  
gepokt en gemazeld in de politiek – ze zat onder meer in  
de Provinciale Staten van Zuid-Holland (van 2007-2015). 
Tot haar takenveld behoren onder meer cultuur en 
erfgoed, personeel en organisatie, luchtvaart en grond- 
zaken. Over haar werk als gedeputeerde zegt ze in een 
interview in dit nummer van Vizier onder meer: ”Het is 
belangrijk dat mensen een plek in de maatschappij  
vinden waar ze tot hun recht kunnen komen.”  
We wensen haar en haar collega’s van harte Gods  
zegen toe bij het vervullen van deze mooie taak.

Even voorstellen
Gedeputeerde Willy de Zoete-van der Hout
Marianne van der Kooij, fractiemedewerker

Beeld: provincie Zuid-Holland
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Op 20 maart jl. mochten wij naar de stembus, ook 
voor de Waterschapsverkiezingen in ons gebied, 
het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. We mogen nu als SGP-Christen-
Uniefractie met twee zetels plaatsnemen in de 
Algemene Vergadering: ondergetekende en Greet 
van den Bergh-Kempenaar (ChristenUnie). Én zelfs 
een zetel mogen krijgen in het Dagelijks Bestuur, 
een hoogheemraadpost voor mij dus. Dit was niet 
nodig voor een meerderheid, maar men wilde het 
agrarische deel van de kiezers vertegenwoordigd zien 
in het college. 

En zo ziet het leven er opeens anders uit voor ons 
als nieuwkomers, sindsdien is er veel gebeurd. Het 
waterschap is een wereld op zich, kan ik u zeggen. 
Vanuit deze positie kunnen we onszelf wat minder 
profileren, maar we kunnen aan de voorkant veel 
meer mee sturen. Zo is mijn portefeuille Afvalwater-
keten een serieus bedrijf waarin groot geld omgaat. 
Ook zien we grote vraagstukken in de laagste delen 
van Nederland, die in ons beheergebied liggen. Het is 
een dichtbevolkt gebied met veel bedrijvigheid, veel 
glastuinbouw, landbouw en veeteelt. 

Wij proberen ook in de landelijke klimaatdiscussie 
meer evenwicht aan te brengen, want wij vinden de 
effecten nu te eenzijdig op de landbouw neerkomen. 
Prachtig is het bijvoorbeeld dat we restwarmte uit 
de afvalverbranding gaan aanwenden voor stads-
verwarming. Maar daarmee is het nog geen groene 
energie. Bij de afvalverwerking in Nederland komt 
meer CO2 vrij dan uit alle veenweidegebieden bij 
elkaar. Gaan wij nu echt de Nederlandse voedselpro-
ductie opofferen om zelf te kunnen blijven vervuilen? 

Het is soms best wel moeilijk om deze discussie goed 
te voeren. Maar het besef van rentmeesterschap 
speelt hier zeker. Daarom mogen we dit ook doen in 
afhankelijkheid van God Zelf. Mozes zegt tegen Israël 
(Deut. 11) “Maar het land waar u naartoe gaat is een 
goed land. Het drinkt water bij de regen des hemels. 
De ogen des Heeren zijn gedurig daarop.” Nu is het 
waterschap het beloofde land niet. Maar we mogen 
wel in die rust en in dat vertrouwen ons werk daar doen. 

Uit het waterschap
Martin van der Spek (SGP), Hoogheem-
raad van het hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard

Beeld: Huibert van Rossum Photography

Werkbezoek Provinciale Unie Zuid Holland
Nico de Waal, voorzitter Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland

Ook dit jaar nam het bestuur van de ChristenUnie 
Zuid-Holland het initiatief tot een ontmoeting van 
politieke vertegenwoordigers van de ChristenUnie in 
Zuid-Holland, samen met hun levenspartners, uit de  
Provinciale Staten (inclusief onze nieuwe gedeputeerde) 
en de waterschappen (er zijn vier waterschapsbesturen  
in Zuid-Holland!). Ook de steunfractieleden, adviseurs 
en andere vrijwilligers, waaronder het bestuur zelf, 
waren aanwezig. 

Deze keer een combinatie van een bezoek aan een 
grote chrysantenkwekerij en een heerlijk chinees 
buffet, op vrijdag 6 september met bijna 40 personen. 
Beide locaties in het economisch en maatschappelijk 
belangrijke Westland. Het bezoek aan Deliflor in 
Maasdijk (onderdeel van de Beekenkamp Group) gaf 
inzicht in de kweek, ontwikkeling en het vermarkten 
van de chrysant. Met alle aspecten die daarmee 
samenhangen. Ook was er aandacht voor het milieu, 
de nationale en internationale economische en 
politieke bewegingen. Oprechte waardering voor 

de warme en leerzame ontvangst en rondleiding. En 
niemand ging zonder bloemen weg! Dank aan Deliflor. 

Aansluitend hebben we met elkaar genoten van 
een goed buffet in Kwintsheul. We hebben niet 
alleen gegeten, maar ook aandacht besteed aan 
het afscheid van Willem Schneider, bestuurslid 
(notulist en politiek secretaris) van de Provinciale 
Unie Zuid-Holland. Na de maximale termijn vol 
te hebben gemaakt nam hij afscheid. Dank voor 
zijn inzet! Na vele jaren dienst in het domein van 
het waterschap Hollandse Delta hebben we ook 
Piet Robijn (Sommelsdijk) in het zonnetje gezet. 
Zijn maatschappelijke inzet was bepaald breder 
dan alleen zijn inzet voor het waterschap. Het 
landelijk bestuur heeft dat zichtbaar gemaakt door 
hem het beeldje -dat hiervoor speciaal gemaakt 
is- beschikbaar te stellen. Hij was voor alle goede 
woorden, het beeldje en het genoten vertrouwen 
zeer dankbaar. We mogen terugkijken op een 
waardevolle en levendige middag en avond.

Het Klimaatakkoord
Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie

Klimaatverandering is volop in het nieuws. De noodzaak  
om de lucht minder te vervuilen en de aarde beter te 
beheren wordt door veel landen erkend. In 2015 zijn 
in Parijs bijna 200 landen het eens geworden over een 
reeks klimaatmaatregelen, men sprak over een histo-
risch akkoord. Het doel dat in Parijs in 2015 is vastge-
steld is dat de aarde minder dan 2 graden Celsius 
opwarmt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. 
Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot 
maximaal 1,5 graad. Ook in Europees verband liggen er 
verplichtende afspraken.

Het streefdoel van de Nederlandse Klimaatwet 
(vastgesteld in mei 2019) is dat we vóór 2030 de 
broeikasgassen met 49 procent hebben verminderd 
ten opzichte van 1990. De Klimaatwet biedt ruimte 
aan regionaal maatwerk. De Rijksoverheid heeft met 
allerlei partijen afspraken gemaakt over de vraag hoe 
Nederland de klimaatdoelen gaat behalen. In 2018 
zijn aan vijf overlegtafels onderhandelingen rondom 
het Klimaatakkoord gestart. De vijf klimaattafels 
zijn: Energie (elektriciteitsproductie), Gebouwde 
omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, 
Mobiliteit. Deelnemers aan de onderhandelingen 
waren bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

overheden. Het resultaat is het Klimaatakkoord.
 In de Statenvergadering van 13 november hebben 
wij als fractie ingestemd met ondertekening van dit 
intentie-akkoord door Gedeputeerde Staten. Wij 
zien de noodzaak van het zetten van stappen op weg 
naar een schonere leefomgeving en een duurzame 
economie die de aarde niet uitput. De komende 
maanden volgen concrete voorstellen om de klimaat-
doelen te bereiken. Daarbij zullen wij onder meer 
letten op haalbaarheid en betaalbaarheid en op een 
eerlijke verdeling van lusten en lasten. Wij willen 
weten welke overheidslaag de leiding neemt in de 
verschillende opgaven en wie de inwoners informeert 
en betrekt bij de plannen. Wij willen graag dat u als 
inwoner actief op de hoogte wordt gesteld van de 
plannen en van de momenten dat u kunt meedenken 
en inspreken, bijvoorbeeld over de Regionale Energie 
Strategieën.

Wij hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om 
ruimte te bieden in regels en vergunningver lening 
aan koplopers en aan innovaties die bijdragen aan 
CO2-reductie. Onze fractie ziet graag dat we gebruik 
maken van de innovatiekracht en van het onderne-
merschap dat er is in Zuid-Holland.

recycle



Statenleden van elke provincie in Nederland waren 
in oktober voor het Inter-Provinciaal Overleg, kort 
gezegd IPO, welkom in de stad Groningen. Mijn eerste 
ervaringen met het IPO… 

Allereerst: goed om te ervaren dat er collegialiteit 
is onder de Statenleden. Ik heb veel waarde(n)
volle gesprekken gevoerd, juist ook met collega’s 
die inhoudelijk niet zo bekend zijn met politiek 
bedrijven gebaseerd op Gods Woord. Daarnaast 
hebben we tweemaal een kerk bezocht. Helaas niet 
voor de bestemming waar een kerk normaliter voor 
wordt gebruikt. Een van de bezochte kerken wordt 
helemaal niet meer voor kerkdiensten gebruikt, de 
andere beperkt. Een kleine anekdote vanuit een van 
de kerken dan maar. Een Statenlid zei tegen mij: “Ik 
had het nooit voor mogelijk gehouden dat ik ooit nog 
eens (met een ijsje) op een kerkbank in een kerk zou 
belanden.” Tja, zo dacht ik er ook over, wellicht met 
een iets andere strekking. Ik antwoordde: “Als je dit 
als wenperiode gebruikt, dan nodig ik je van harte uit 
om een dienst bij te wonen op een kerkbank”. Ik ga 
het Statenlid binnenkort vragen hoe het er mee staat.  

Als laatste: tijdens een presentatie citeerde historicus 
en filosoof Philipp Blom een gedeelte uit Genesis, 
waarin het gaat over de vraag hoe om te gaan met de 
aarde. Citaat: “God heeft Adam de opdracht gegeven 
de aarde te bebouwen en haar te onderwerpen”. 
Behoudens het feit dat hij onjuist citeert en interpreteert 
wordt na deze intro en aan het eind indirect God de 
schuld gegeven. Het is te wijten aan een verkeerde 
opdracht aan Adam dat de aarde er nu zo bijstaat. 
En dan zou de huidige generatie voor de benodigde 
ommekeer gaan zorgen. Wat was het op z’n plaats 
geweest om juist onze zonden te belijden, dat wij 
onder meer Zijn wonderlijke Schepping hebben teniet 
gedaan door die Schepping niet “te bewaren”.   
Wat een leerschool voor christenpolitici. Dat Hij ons 
de kracht mag geven om staande te blijven en, waar 
mogelijk en gepast, te getuigen. Omgaan met … een 
ervaring rijker.

Omgaan met … 

Gerard van de Breevaart
Statenlid SGP
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Beeld: Cees van der Wal

Sinds een jaar volg ik pianoles. In die lessen 
zijn akkoorden, harmonische samenklanken van 
tenminste drie tonen, belangrijk. Daarbij zijn die 
tonen niet willekeurig te kiezen. Hoewel er vele 
akkoorden mogelijk zijn past niet elke toon in 
elk akkoord. Ik moest hieraan denken toen op 
20 augustus, vijf maanden na de verkiezingen, in 
de provincie Zuid-Holland zes politieke partijen 
een akkoord presenteerden. Een akkoord met zes 
partijen, waarbij de ChristenUnie en SGP als één 
fractie opereren en er dus vijf tonen een harmonische 
samenklank moesten vormen. Een majeur akkoord, 
met als titel ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’, met een 
harmonische lijn tussen klimaat, energie, economie, 
landbouw, bereikbaarheid, wonen en cultuur. 

Het mooie is dat er tussen deze onderwerpen een 
mooie samenhang zit. Hoe zit dat dan? 
Niemand kan meer om het feit heen dat het klimaat 
verandert. En vrijwel iedereen is het erover eens dat 
de mens daar een behoorlijke invloed in heeft. Het is 
lastig om te bedenken wat je het beste kan doen om 
hier op in te spelen. Daar zijn de meningen (sterk) 
over verdeeld. Het akkoord in Zuid-Holland gaat hier 
vrij nuchter mee om: begin daar waar het kan en maak 
van de nood een deugd. Zonder een stuk ambitie uit 
de weg te gaan. Een aantal voorbeelden. 

Windmolens stuitten nogal op weerstand in verband 
met de aantasting van het landschappelijk beeld. 
Zet ze dus op plaatsen waar dat niet of veel minder 
het geval is. Niet in het Groene Hart, de Hoeksche 
Waard, Midden-Delfland en natuurgebieden. Innoveer 
de landbouw en agrarische sector zodat er nieuwe 
verdienmodellen ontstaan. De kennis en innovatie die 
hiervoor nodig is, is in zichzelf ook weer een dienst 
die de economie van Zuid-Holland kan versterken. 
Waardeer de landbouw en agrarische sector ook 
positief. We kunnen niet zonder een boterham op het 
bord en daarbij is deze economisch belangrijke sector 
toonaangevend in de wereld. 

Om de economie in het druk bevolkte Zuid-Holland 
goed te laten draaien moet de bereikbaarheid 
verbeteren. Daarom komen er investeringen in het 
openbaar vervoer, fietspaden en (vaar)wegen. Het 

akkoord zet ook in op het tekort aan woningen en 
op het creëren van gezonde leefomgevingen. Door 
bestaande bebouwde gebieden te herontwikkelen 
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de groene 
ruimte opgeslokt wordt door bebouwing. 

Zuid-Holland gaat ook investeren in cultuur, erfgoed en 
toerisme. Er staan daar een paar prachtige afspraken 
over in het akkoord, zoals bijvoorbeeld de aandacht 
voor religieus erfgoed, cultuureducatie en bibliotheken. 
Versterking van toerisme met oog voor het gevaar 
van massatoerisme en met oog voor toerisme dat de 
identiteit van een omgeving kan beïnvloeden, bijvoor-
beeld als zondagsrust een rol speelt. 

De rode draad in het akkoord is de transitie naar een 
duurzame samenleving. De manier waarop dat gaat 
gebeuren is nuchter, realistisch en praktisch. Kansen 
benutten en samenwerken met de inwoners, het 
bedrijfsleven en het onderwijs. De provincie Zuid-Holland 
gaat hier de komende jaren het initiatief in nemen. Vaak 
als verbinder of regisseur. Experimenten worden niet 
geschuwd. Als het nodig is houdt zij toezicht. De toon 
is gezet, het akkoord klinkt als een klok! Elke dag beter.

Coalitie-akkoord Zuid-Holland
Nico de Jager, Statenlid SGP

We komen naar u toe! 
Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

In september is het nieuwe college gestart. In oktober 
is een nieuwe commissie-indeling gestart. De fractie 
ChristenUnie&SGP kon dus eindelijk de inhoudelijke 
onderwerpen definitief verdelen. Op de websites van 
beide partijen kunt u altijd onze contactgegevens en 
actuele portefeuilleverdeling vinden. Zo kunt u altijd 
direct bij elk onderwerp zien welke fractielid u daarvoor 
het beste kunt benaderen. Bel of mail ons gerust. 

De titel van dit artikel geeft het al aan. We willen ook 
het provinciehuis uitgaan. We hebben daarvoor het 
Zuid-Hollandse land verdeeld. Djoeki van Woerden 
onderhoudt het contact met de fracties in onze 
waterschappen. Zij houdt zich inhoudelijk ook bezig 

met ‘water’. De gemeenten zijn over de overige vier 
fractieleden verdeeld. Nico de Jager zuidoost, Gerard 
van de Breevaart zuidwest, Jacco Schonewille west en 
Arjan Witte noordoost. Op de website kunt u de exacte 
verdeling vinden. 

Onze ambitie is dat in 2020 een Statenlid namens 
de fractie op bezoek gaat bij elke gemeente en bij 
elk waterschap. Wij streven naar bijeenkomsten 
of werkbezoeken per gemeente met besturen en/
of fracties van ChristenUnie en SGP gezamenlijk. 
Ambitieus. Ja! En tussendoor bent u natuurlijk ook 
welkom op onze provincie-brede avonden of als 
 onze gast op het Provinciehuis. 



In de rubriek “Gast van de fractie” dit keer een interview  
met Robert Berns. Hij is van begin jaren ‘80 actief  
in de lokale, provinciale en landelijke politiek. In 
2014 kwam de SGP samen met de ChristenUnie na 
40 jaar terug in de gemeenteraad van Schiedam, 
daar zijn zeven jaar van wekelijks gebed voor de 
stad aan vooraf gegaan. Als rijksambtenaar heeft  
hij bijgedragen aan het veilig en gezond werken 
op de werkplek en grotere installatie, o.a. bij de 
Gasunie en de kerncentrale in Borsele. Na zijn 
bezoek aan de fractievergadering van 11 november 
stelden wij hem enkele vragen.

U was even te gast bij onze fractie. Welke indruk 
heeft u gekregen?
“De fractie is een team dat op elkaar ingespeeld 
raakt en alert reageert op wat er in de Staten 
speelt. Dat maakt dat hun focus open is, maar  
soms wat meer op elkaar en intern gericht is.”

Wat is de problematiek van jullie regio? 
”Schiedam heeft onevenredig veel sociale woningen 
en de overloop vanuit Rotterdam is groot, waardoor 
ons sociale programma overbelast dreigt te raken. 
Andere gemeenten in de regio waren traag om sociale  
woningen te bouwen. En vliegveld Zestienhoven 
-de RTHA- kan nog steeds meer vluchten toestaan. 
Geluidhinder en (ultra)fijnstof vormen reële gezond-
heidsrisico’s. De Wereldgezondheidsorganisatie 
heeft eind 2018 de normen om slaapverstoring  
rond vliegvelden te verminderen aangescherpt, net 
als de waarden voor (ultra)fijnstof. Het huidige  
Luchtvaartbesluit biedt burgers en lokale overheden  
geen houvast om de overlast aan te pakken. 
Schiphol bepaalt langs diverse wegen wat er in  
het luchtruim in onze regio plaatsvindt.“

Wat kan Zuid-Holland voor jullie doen?
”De Commissaris van de Koning heeft in zijn 
functie als Rijksheer naar Schiedam geluisterd. 
De provincie heeft nu met onze buurgemeenten 
afspraken gemaakt over het aantal sociale 

woningen dat zij de komende jaren moeten bouwen. 
De provincie gaat dit controleren en zal bestem-
mingsplannen niet goed keuren als gemeenten zich 
niet aan de afspraken houden. En het Luchtvaart-
besluit uit 1958 is aan modernisering toe. Het is 
nu tijd om de bestuurlijke tekortkomingen aan te 
pakken en echte klachten serieus te nemen.”

Kijkt u na dit bezoek anders tegen het Statenwerk aan?
”Er zit meer dynamiek in dan ik verwachtte.”

Heeft u een tip voor de raadsleden of de Statenfractie?
”Door ‘framing’ kunnen Statenleden te ver van de 
feitelijke gemeentelijke situaties afstaan. Waar het 
knelt doen Statenleden er goed aan het veld in te 
gaan om hun eigen oordeel te vormen. De fractie 
kan daarmee de gedeputeerde meer grond onder 
de voeten geven.”
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Gast van de fractie 
Robert Berns, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Schiedam

Robert Berns

OVeral?!
Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP

Sinds de start van deze Statenperiode zijn wij op 
verschillende fronten druk met het openbaar vervoer. 
Enerzijds met de DMG- (voorheen DAV-) concessie 
en anderzijds met de Waterbusconcessie. Ik zal u 
meenemen wat de fractie daarin geprobeerd heeft 
voor elkaar te krijgen. 

Sinds december 2018 is Qbuzz verantwoordelijk voor 
het OV (bus en trein Merwede-Lingelijn) in Drecht-
steden, Molenlanden en Gorinchem. De ervaring is 
dat een startperiode zelden vlekkeloos verloopt, maar 
nu waren er wel veel zorgpunten. Er is in mei jl. zelfs 
een hoorzitting geweest, georganiseerd vanuit de 
SP, om de ondernemingsraad en directie van Qbuzz 
en de vakbonden te horen over verleden, heden en 
toekomst. Want als politiek wil je weten of wij als 
opdrachtgever steken hebben laten vallen en waar wij 
van kunnen leren. Inmiddels lijkt het beter te gaan, 
maar enkele zorgen zijn er nog steeds. OVeral? Nou, 
nog niet overal en ook niet altijd naar tevredenheid. 
Werk aan de winkel dus. 

Dan de uitgeschreven Waterbusconcessie. In 2021 
loopt de opdracht van de huidige vervoerder af. 
Daarom is aan het eind van de vorige Statenperiode 
druk geschreven om een stuk af te leveren waar 
partijen graag op in willen schrijven. Wie wil nou niet 
het hoogst gewaardeerde openbaar vervoer leveren? 
Nou, niets is minder waar, er heeft zich geen enkele 
partij ingeschreven om deze Waterbusconcessie 
te krijgen. Niet raar, denken wellicht verschillende 
fracties in de Drechtsteden. Want die hebben vooraf 
hun zorgen geuit over het gestelde kader. Onze 
fractie heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke 
gedeputeerde. Vragen om verduidelijking te krijgen 
over hoe het proces tot op heden gelopen is, hoe het 
zover heeft kunnen komen. Maar vooral ook richting 
de toekomst: hoe kunnen we deze gewaardeerde -en 
noodzakelijke- vorm van openbaar vervoer over water 
voortzetten. De antwoorden waren naar onze mening 
onvoldoende van inhoud. Als vervolg hebben wij 
daarop dit punt geagendeerd voor de commissiever-
gadering van november. OVeral? OVer alles willen we 
wat weten, dat wel. Maar OVeral nog niet.

In de vorige Vizier is in het dankwoord aan de  Staten-
leden van de vorige periode per ongeluk Peter van 
den Berg niet genoemd. Daarom wil ik alsnog Peter 
van den Berg in het zonnetje zetten. Want, ook al was 

hij het kortst zittende Statenlid voor onze fractie, ook 
hij heeft zich volledig ingezet. Ook Peter wil ik Gods 
zegen toewensen op zijn verdere levenspad!

Rectificatie
Jacco Schonewille, vicefractievoorzitter ChristenUnie & SGP
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