
In het Vizier
Nog even en het is zo ver: de verkiezing

voor Provinciale Staten heeft op DV 2 maart

plaats. Tijd voor een terugblik. 

Wat is de inbreng van de ChristenUnie-SGP-

fractie in de afgelopen vier jaar geweest? 

Is er concreet iets bereikt? 

In dit nummer van Vizier blikken zes Statenleden

en een Gedeputeerde terug op de afgelopen pe-

riode. Het is goed om aan het eind van de rit de

balans op te maken en verantwoording af te leg-

gen over de beslissingen die zijn genomen. Ten-

slotte zijn politici er ten bate van de samenleving

- niet andersom. 

Hoe de samenstelling van Provinciale Staten er

na 2 maart uit zal zien, weten we nog niet. Ho-

pelijk blijft de fractie dank zij de steun van de

kiezer op volle sterkte. Want ook voor de provin-

ciale politiek geldt dat het christelijke geluid ge-

hoord mag (en moet!) worden.

Eén ding is wel duidelijk: Andries van Dijk en

Joop Evertse zullen niet terugkeren; hun bijdra-

gen in dit nummer van Vizier kunnen gelezen

worden als een afscheidsgroet. 

Als redactie zeggen wij hen hartelijk dank voor

hun inzet voor onze mooie provincie en wensen

hen alle goeds toe voor de toekomst, in het

besef dat ook hun leven door God wordt geleid.

Veel leesgenoegen. En vergeet niet uw stem uit

te brengen op 2 maart!

Rudy Ligtenberg, eindredacteur
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Terugkijkend op de afgelopen Statenperiode

springen in mijn portefeuille twee zaken er uit:

de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding

(een 380kV-verbinding) en de nieuwe Structuur-

visie voor Zuid-Holland. Graag kijk ik hier kort op

terug en op de rol die de ChristenUnie-SGP

daarin heeft gespeeld.

Hoogspanningsleidingen

De aanleg van de nieuwe 380kV-verbinding tus-

sen Wateringen en Beverwijk heeft veel onrust

veroorzaakt. Eerst in het zuidelijk deel van het

beoogde traject, tussen Wateringen en Zoeter-

meer. Nu doet het ook veel stof opwaaien bij het

noordelijk gedeelte, tussen Zoetermeer en Be-

verwijk. Over nut en noodzaak van deze 380kV-

verbinding (in de volksmond

hoogspanningsleiding genoemd) bestaat geen

twijfel. Het is nodig om de levering van stroom

aan bewoners en bedrijven in de Randstad zeker

te stellen. Die leveringszekerheid moet beter,

daarover is iedereen het wel eens.

De inpassing van de hoogspanningsmasten in het

landschap en plaatsing nabij woningen zorgen

voor meer verdeeldheid. Als ChristenUnie-SGP-

fractie hebben we erg gestreden tegen de boven-

grondse aanleg van deze verbinding en dus

tegen het plaatsen van nieuwe hoge masten.

Onze fractie was en is van mening dat investerin-

gen in natuurgebieden teniet zouden worden ge-

daan als plaatsing van deze masten wordt

toegestaan. De kosten van bovengrondse en van

ondergrondse aanleg verschillen fors (1 miljoen

tegen 10 miljoen per kilometer). Het belangrijk-

ste punt was echter dat er een maximum zit aan

het aantal kilometers leiding dat ondergronds

kan worden aangelegd om nog zeker te zijn van

probleemloze stroomlevering. Met een motie en

een initiatiefvoorstel hebben we enkele kilome-

ters extra ondergrondse aanleg ten zuiden en

zuidoosten van Delft kunnen bewerkstelligen.

Een bescheiden maar tegelijk het maximaal haal-

bare resultaat. Elke kilometer telt en is winst!

Provinciale Structuurvisie

De nieuwe Provinciale Structuurvisie is in juli

2010 vastgesteld. Daarbij heeft de fractie Chris-

tenUnie-SGP een duidelijk standpunt vertolkt.

Verstandig omgaan met de beperkt beschikbare

ruimte was een belangrijk uitgangspunt voor

onze fractie, juist omdat het groen in Zuid-Hol-

land de laatste decennia fors slinkt. Aan nieuw

ruimtegebruik zijn nu belangrijke voorwaarden

verbonden.

Bij de vaststelling van deze visie zijn amende-

menten aangenomen om de rommelige Vlietzone

bij Leidschendam-Voorburg te verbeteren en

overwegend groen te houden. Ook hebben we

vanwege de ruimtelijke kwaliteit beperkingen ge-

steld aan de plekken waar windmolens kunnen

komen.

Verder komt er een provinciale visie op een goed

ruimtegebruik van de ondergrond.

Nu door toenemend ruimtegebruik de druk op de

steden verder oploopt, zijn in de Provinciale

Structuurvisie belangrijke afspraken voor de hele

provincie vastgelegd. Al met al een mooi resul-

taat: een duidelijke visie voor een mooi Zuid-

Holland nu en in het komende decennium.

Chris Schaapman, Statenlid 



Omzien in dankbaarheid 

Dit zal mijn laatste artikeltje voor Vizier

zijn. Na 12 jaar in Provinciale Staten geze-

ten te hebben, zal ik na de verkiezingen

niet meer terugkeren als Statenlid. Ik ben

God dankbaar dat Hij mij de kracht en ge-

zondheid gaf om dit werk te mogen doen.

Tijdens mijn werkzame leven (waarin ik

destijds voor de RPF reeds jaren als plaat-

selijk voorzitter, zeven jaar als lid van het

provinciaal partijbestuur en veertien jaar

als lid van het landelijk bestuur actief was)

werd ik kort voor mijn pensionering geko-

zen als lid van Provinciale Staten. Het be-

ruchte ”gat” om in te vallen was er toen

dus niet (dat komt nu misschien alsnog?).

Net als zoveel kiezers wist ik toen niet goed

wat provinciale politiek inhield. Onderwer-

pen als Ruimtelijke Ordening, Verkeer en

vervoer, Natuur en Milieu, Zorg en Welzijn,

Cultuur en Leefbaarheid kwamen voorbij. Al

snel leerde ik dat je als Statenlid een lange

adem moet hebben.

In 2004-2005 mocht ik deel uitmaken van

de Commissie Stagnatie Infrastructurele

Projecten die zich boog over de vraag

”Waarom duurt alles zo lang en gaat het zo

langzaam?” Een weerbarstige materie in

ons kleine en dichtbevolkte landje en zeker

in Zuid-Holland. Ik las onlangs van een

Leidse architect die in 2004 een plan had

ontwikkeld voor een metro van 70 kilome-

ter in Dubai. Al in 2008 werd het eerste ge-

deelte in gebruik genomen. Zoiets duurt in

Nederland even iets langer. Denk aan de A4

Midden-Delfland, aan de Rijn-Gouwelijn en

aan de Rijnlandroute. 

Heb je als fractie van ChristenUnie-SGP in-

vloed? Daar durf ik volmondig ja op te zeg-

gen, al is het de ene keer wat meer

zichtbaar dan de andere keer. 

Zo hebben we ervoor gepleit dat een door

deskundige inwoners van Leiden inge-

brachte variant voor de Rijnlandroute door

Leiden-Zuid alsnog in studie is genomen.

Deze variant is als een van de laatst over-

geblevenen nog steeds kansrijk(er). Dit

voorjaar zal er duidelijkheid over komen.

Ik heb met veel plezier mijn werk gedaan,

niet in het minst door de prettige verhou-

dingen in de fractie, waarbij alle betrokke-

nen steeds zochten naar wat bindt, en naar

goede persoonlijke verhoudingen zonder de

principiële uitgangspunten te verloochenen.

We hebben best wat bereikt. Onze fractie

telt wel degelijk mee. De nieuwe fractie

mag die lijn doorzetten. Dat kan echter al-

leen met uw hulp en stem. Laat uw stem

daarom op 2 maart niet verloren gaan.

Ik dank u allen voor het in mij gestelde

vertrouwen.

Andries van Dijk, Statenlid
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Een korte terugblik op de bestuurlijke aangele-

genheden van de achterliggende collegeperiode

is eigenlijk een onmogelijke opdacht. Er zou heel

veel te vertellen zijn over alle regio’s en gemeen-

ten waarover discussie is geweest. Net zoals over

de intensieve gesprekken die we hebben gehad

met raadsleden en wethouders uit eigen kring. 

Voor een goed beeld: er waren in het coalitieak-

koord -gesloten door CDA, VVD, PvdA en Chris-

tenUnie-SGP- op dit punt minstens twee

belangrijke uitgangspunten. 

Ten eerste: bestuurskrachtige gemeenten en re-

gio’s. De provincie heeft veel energie gestoken in

het onderstrepen van de wenselijkheid van het

laten verrichten van bestuurskrachtonderzoeken

door gemeenten. Zeker in het begin werd dit fe-

nomeen te zeer verbonden met de suggestie dat

de provincie uit was op gemeentelijke herinde-

ling. Gemeenten hebben echter meer en meer de

overtuiging dat het goed is zichzelf regelmatig de

spiegel voor te houden. In een aantal gevallen

leidden de onderzoeken tot een herbezinning op

een bestuurlijk eindbeeld in de regio en uiteinde-

lijk zelfs tot de wens van een herindeling. In

twee regio’s heeft de provincie vanwege het ge-

brek aan onderlinge overeenstemming moeten

besluiten tot het starten van een herindelings-

procedure. De provincie heeft trouwens ook de

eigen bestuurskracht laten onderzoeken. 

Het tweede punt was een daadkrachtige, uitvoe-

ringsgerichte provincie en een bijbehorende effi-

ciënte, effectieve en flexibele organisatie. Dit

punt is vertaald in een programma Provincie

Nieuwe Stijl en de daaruit voortvloeiende organi-

satie van de toekomst. Over dit onderwerp heb-

ben Provinciale Staten in oktober 2008

verregaande besluiten genomen, waarbij de sub-

sidies voor verschillende instellingen in een aan-

tal jaren is afgebouwd. 

Als ik het bovenstaande overzie, ben ik redelijk

tevreden over de bereikte resultaten. De discus-

sies over bestuurskracht van gemeenten en

soms de daaruit voortvloeiende discussies over

herindeling waren niet gemakkelijk. Toch ben ik

ervan overtuigd dat de uitkomsten vanuit ons

perspectief alleszins verdedigbaar zijn. Ten aan-

zien van de rol en de concentratie op de hoofdta-

ken van de provincie zelf, hebben we eveneens

lastige discussies gehad. Ik herinner me bijvoor-

beeld de subsidiebeëindiging voor het ondersteu-

nend jeugdwerk van de

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond; dat lag

ons best zwaar op de maag. Ons doel was echter

een ambtelijke organisatie met een smaller ta-

kenpakket, die effectiever kan opereren en

daarin paste deze vorm van subsidiering niet,

omdat dit het werkveld van de gemeenten is. We

zijn goed op weg naar een beter provinciaal be-

stuur.

Servaas Stoop, fractievoorzitter 

ChristenUnie-SGP

Vier leden van de Statenfractie van Chris-

tenUnie-SGP brachten op vrijdag 10 decem-

ber 2010 op uitnodiging van de

SGP-gemeenteraadsfractie in Korendijk een

werkbezoek aan de Leenheerenpolder in

Goudswaard. 

Onzekerheid over de toekomstige invulling van

deze polder vormde een belangrijke aanleiding

voor het werkbezoek nu kort daarvoor bekend

was geworden dat het Rijk bezig is met een her-

overweging van de plannen. 

Tijdens het werkbezoek werd uitvoerig gespro-

ken over het ontpolderen van dit gebied, zoals

vastgelegd in het plan Deltanatuur, een rijksplan

waaraan de provincie Zuid-Holland uitvoering

moet geven.

Tegen deze plannen bestaan in het gebied be-

hoorlijk wat bezwaren. Het woord "ontpolderen"

is, om begrijpelijke redenen, een beladen woord

in een streek die in 1953 werd getroffen door de

watersnood. De Statenfractie ChristenUnie-SGP

toonde zich zeer geïnteresseerd door in het veld

te kijken en te luisteren naar de bezwaren die er

leven. 

Zoals afgesproken in Deltanatuur zijn er inmid-

dels op diverse plaatsen gronden door de over-

heid aangekocht en zijn de ontwikkelde

beheerplannen in een vergevorderd stadium. 

Gedeputeerde Joop Evertse heeft de afgelopen

maanden enkele keren met staatssecretaris Ble-

ker overlegd. Enkele weken na het werkbezoek

kwam de staatssecretaris met zijn standpunt

naar buiten. Als voortvloeisel van het coalitieak-

koord is besloten dat voorgenomen ontpolderin-

gen alleen doorgaan als er juridische

verplichtingen zijn aangegaan en als de projec-

ten bijdragen aan een grotere waterveiligheid.

Ook zal de Ecologische Hoofdstructuur opnieuw

worden beoordeeld en mogelijk worden aange-

past. Alle projecten zullen worden getoetst aan

de nieuwe voorwaarden. Besluitvorming daar-

over volgt pas veel later. (Bron: website Provin-

cie Zuid-Holland)

Voor de Leenheerenpolder is in elk geval duide-

lijk dat volgens de gegeven toetsingscriteria ont-

poldering niet door gaat. 

Flip Mak, fractiemedewerker

Werkbezoek Leenheerenpolder

Op weg naar beter bestuur!



Werk achter en voor 
de schermen

Column

Oudejaarsgedachten

De jaarwisseling is een periode waarin

mensen in een beschouwende bui komen.

Verleden, heden en toekomst gaan door

onze gedachten. Zo bracht ik de avond van

31 december ook in mijmering door.

Een groots verleden

Hoe groots was het verleden van Holland.

Opgekomen uit de middeleeuwse baaierd

van stadsbesturen, heerlijkheden en bal-

juwschappen, groeide Holland in de 16e

eeuw uit tot een provincie die het in de Ne-

derlanden voor het zeggen had. Daar, in

onze machtige steden woonden de kooplie-

den die over de hele wereld enorme fortui-

nen vergaarden. De plaats waar nu de

Eerste Kamer vergadert, is officieel de Sta-

tenzaal van Holland.

Een bescheiden heden

Na de Franse tijd ontstond het Koninkrijk

der Nederlanden en de provincies verloren

hun machtige positie. In 1848 kregen we

het Huis van Thorbecke en kwamen de pro-

vincies op de tussenverdieping (twee keer

bellen) te wonen. Holland werd niet lang

daarna gesplitst in Noord- en Zuid-Holland.

Het takenpakket van de provincies was be-

perkt. Bij Zuid-Holland werkten zo’n veertig

mensen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog

groeide de provincie Zuid-Holland uit tot

wat ze nu is: een bestuurslaag die veel om

handen heeft, maar wat verscholen leeft

tussen de gemeenten en het Rijk. 

Qua bedrijvigheid steken de beide Hollan-

den met kop en schouders boven de rest

van Nederland uit.

De blinkende toekomst

We dromen nog even weg en daar ver-

schijnt de provincie van de toekomst boven

de horizon. Groot Holland is in ere hersteld

en stukken van Utrecht zijn weer onder ons

beheer teruggebracht.

Bestuur, ruimtelijke ordening, natuur, infra-

structuur en economie vormen ons werk-

veld. Het aantal ambtenaren is gehalveerd.

De provincie ontvangt voortaan gewoon de

hoofdsom van de wegenbelasting. 

Elk jaar wordt 1.000 hectare natuur aange-

legd. De Rijnlandroute en de Rijn-Gouwelijn

zijn volop in bedrijf. Een Provinciale Struc-

tuurvisie is niet meer nodig, want de zesen-

twintig gemeenten in Groot Holland zijn het

roerend met ons eens over alle onderwer-

pen van provinciaal belang.

De werkbezoeken van de gedeputeerden

zijn hoogtepunten. Terwijl zij in hun open

limousines passeren, staat de bevolking

langs de weg te juichen…

Of het nu kwam door het hoerageroep weet

ik niet maar op dat moment werd ik met

een schok wakker. Wat zou er toch in de

oliebollen hebben gezeten? Eens kijken of

er op 1 maart, de provinciale oudejaars-

avond voor de verkiezingen, weer een

momentje is om even weg te dromen.

Joop Evertse, gedeputeerde
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Provinciale Staten bepalen elke vier jaar

wat ze willen bereiken. Het gaat om de aan-

leg van wegen, openbaar vervoer, natuur,

recreatieterreinen, maatregelen op het ge-

bied van water, jeugdzorg, cultuur en werk-

gelegenheid.

Per jaar wordt bepaald wat gedaan moet worden

en hoeveel geld daarvoor uitgegeven wordt. Het

college van Gedeputeerde Staten heeft de op-

dracht dit uit te voeren, want uiteindelijk moet

de burger er iets van merken.

Provinciale Staten moeten controleren of het Col-

lege van Gedeputeerde Staten gedaan heeft wat

ze beloofd had te zullen doen. Dat doe je niet

met de natte vinger. Je moet de resultaten er-

gens aan af kunnen meten.

Nu is de aanleg van een aantal kilometers pro-

vinciale weg makkelijk te meten. Maar hoe meet

je de verbeterde kwaliteit van de jeugdzorg of de

inrichting van recreatieterreinen? Vooral dankzij

de inzet van onze fractie is voor veel onderwer-

pen duidelijk geworden waaraan we resultaten af

kunnen meten. Op die manier kunnen Statenle-

den laten zien wat er met het belastinggeld van

de burgers wordt gedaan. 

Europa

Wij krijgen als burgers steeds meer te maken

met wetten en regels van de Europese Unie. Als

provincie(s) kunnen we invloed uitoefenen op het

beleid van de Europese Unie. Om te zorgen dat

Europese beslissingen goed uitpakken voor de

burgers van Zuid-Holland, moeten we weten wat

er in Europa speelt, meepraten wanneer de re-

gels bedacht worden en ervaringen van burgers

delen met beleidsmakers in Europa. Ook in dit

geval is het vooral aan onze fractie te danken dat

Provinciale Staten beter weten wat er in Euro-

pees verband speelt en hoe we binnen Europa

iets kunnen bereiken.

En verder…

Daarnaast hebben we op veel andere terreinen

onze bijdrage geleverd. Te denken valt aan het

Provinciaal Waterplan, versterking van de kust-

verdediging, handhaving op het gebied van mi-

lieu (bijvoorbeeld bij de Derde Merwedehaven)

en de Agenda Landbouw. De ruimte laat niet toe

alle grote en minder grote successen te noemen.

Maar er is reden tot dankbaarheid voor wat we

mochten doen en konden bereiken.

Jantien Fröling, Statenlid

2012. Een plan dat al in gang was gezet bleek

ineens een gevoelige kwestie.

Het CDA, initiator van dat themajaar, wilde sterk

inzetten op het steunen van organisaties die ker-

ken, kloosters en ander religieus (veelal rooms-

katholiek) erfgoed willen behouden. Andere

partijen wilden opeens het jaarthema heroverwe-

gen, ondanks het feit dat de provincie en het Erf-

goedhuis er al veel tijd en energie in hadden

gestopt. 

Vlak voor de behandeling in de commissie kwam

het CDA met een notitie waarin zij hun plannen

voor het themajaar concretiseerden, precies

zoals VVD en PvdA gevreesd hadden. De VVD

kwam met een tegennotitie en probeerde daar-

voor de steun van andere partijen te krijgen. De

betrokken gedeputeerde (van PvdA-huize) wilde

echter gewoon doorgaan met de in gang gezette

voorbereidingen - waarin wij hem als enige

steunden. 

Kortom, het werd een heuse politieke rel.

(Lees verder op blz. 4)

Religieus erfgoed

In de aanloop naar de verkiezingen zie je

hoe de verhoudingen tussen de Statenfrac-

ties veranderen. 

Je ziet het gebeuren: de VVD staat in de peilin-

gen op winst, dus de liberalen gaan hun stand-

punten wat steviger neerzetten. Bij D66, nu een

eenmansfractie in Provinciale Staten, zie je het-

zelfde gebeuren. Het CDA lijkt wat onzeker en

voor de PvdA geldt dat nog sterker.

De Staten- en commissievergaderingen worden

korter, want officieel wil niemand ”over zijn graf

heen regeren”, wat zoveel wil zeggen als: ”We

willen geen besluiten nemen waar de Statenle-

den in de volgende periode niets meer aan kun-

nen veranderen.” 

Maar af en toe merk je dat iemand -of een partij-

toch heel graag nog iets geregeld wil hebben.

Zodat het maar vast ligt. Want je weet maar

nooit…

Iets dergelijks heeft gespeeld bij de voorberei-

ding voor het Jaar van het Religieus Erfgoed:
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Maar, genoemde partijen zitten samen met

ChristenUnie-SGP in een coalitie. En die coalitie

moest nog een paar maanden mee. Je weet im-

mers maar nooit hoe de vlag er na de verkiezin-

gen bij hangt. Bovendien houden provinciale

politici niet erg van onmin. Er moest dus een en

ander worden gladgestreken. 

Dat is gelukt. 

Het thema voor 2012 wordt nu Transitie (Veran-

dering van functie). Met speciale aandacht voor

religieus erfgoed, dat wel. Onze fractie kan zich

daarin vinden. Het is belangrijk dat kerkelijke

gebouwen blijven getuigen van de sterke band

die Nederland met het christelijk geloof heeft

(gehad?).

Dat ander religieus erfgoed niet meer meedoet

nemen we voor lief. Maar we zijn dan ook geen

CDA.

Willy de Zoete, Statenlid

De Provincie Zuid-Holland is heel divers.

Het is een van de boeiendste kanten van het

Statenlidmaatschap om ter plaatse te gaan

kijken en met bestuurders en inwoners te

spreken. Enkele onderwerpen ter illustratie. 

Glastuinbouw 

De glastuinbouw vormt een belangrijk deel van

de agrarische sector en is een economische pijler

in onze provincie. In het dichtbevolkte Zuid-Hol-

land moet voldoende ruimte zijn voor deze be-

drijfstak. We brachten daarom verschillende

werkbezoeken aan glastuinbouwbedrijven en

kregen zo een goed beeld van de opgave waar

de sector voor staat. Onze fractie heeft met suc-

ces voorgesteld om niet slechts naar het aantal

hectares te kijken dat voor glastuinbouw be-

schikbaar is, maar ook naar het opbrengend ver-

mogen per hectare. Dat heeft uiteindelijk geleid

tot een plan waarmee de sector uit de voeten

kan en dat landschappelijk verantwoord is.

De Hoeksche Waard

Voor de Hoeksche Waard kwam een plan op tafel

voor de ontwikkeling van een bovenregionaal be-

drijventerrein. Er was veel politiek handwerk

nodig om dit plan, dat niet paste in een nationaal

landschap en daarom op veel verzet stuitte, van

tafel te krijgen. In diezelfde Hoeksche Waard

bleek ook een knelpunt te bestaan met betrek-

king tot het afgesproken aantal te bouwen wo-

ningen. Uiteindelijk was het resultaat van onze

inspanningen dat de ruimtelijke knelpunten wer-

den opgelost. Verschillende bezoeken en contac-

ten met lokale en regionale bestuurders vormden

een goede basis voor deze geslaagde acties. 

Natuur 

Als natuurontwikkeling noodzakelijk is, staan wij

op het standpunt dat dit bij voorkeur moet ge-

beuren op plaatsen die minder geschikt zijn voor

landbouw. Als daarbij grondverwerving nodig is,

dan moet dat tegen een goede prijs gebeuren.

Wij geven de voorkeur aan een combinatie van

natuur en landbouw. Vanuit deze opvatting heb-

ben we bereikt dat voor de uitvoering van Delta-

natuur (een opgave die de provincie van het Rijk

krijgt) op Goeree-Overflakkee inderdaad gezocht

wordt naar locaties die minder geschikt zijn voor

landbouw. Daarmee kreeg het plan in de streek

een groter draagvlak.

In andere gebieden gaan we uit van dezelfde

aanpak.

Compensatie

In de gemeente Albrandswaard is 600 hectare

natuur gepland als compensatie voor de Tweede

Maasvlakte. Op ons initiatief, na een bezoek en

intensief contact met ons raadslid ter plaatse,

heeft de gemeente de tijd gekregen om op een

verantwoorde wijze te bouwen aan lokaal draag-

vlak voor dit plan. 

De provincie heeft afspraken met de gemeente

Albrandswaard gemaakt over de vraag hoe de

vervolgprocedure zal zijn. We verwachten goede

resultaten van deze aanpak.

Wildoverlast

Niet-inheemse dieren als damherten veroorzaken

in de Waterleidingduinen een gevaar voor de ver-

keersveiligheid, tasten de bolgewassen aan en

verdringen de inheemse reeën. 

Iets dergelijks zien we als het gaat om overzo-

merende ganzen. Ze richten schade aan gewas-

sen aan en verdringen weidevogels die we juist

willen beschermen. We bezochten enkele gebie-

den die overlast van deze dieren hebben, spra-

ken met betrokkenen en vertaalden de opgedane

kennis naar initiatieven in Provinciale Staten om

het beleid te beïnvloeden.

Henk van Dieren, Statenlid

Regionale of sectorale 

ontwikkelingen zien en horen

De fractie ChristenUnie-SGP dankt u voor het in de achterliggende vier jaar

in haar gestelde vertrouwen en hoopt u bij de stembus op 2 maart

opnieuw te treffen.


