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Nieuws van het campagneteam
We zijn van start! De campagne is begonnen. Als provinciaal campagneteam
willen we de Zuid-Hollandse kandidaten en afdelingen in de komende periode
ondersteunen. Samen staan we voor een stevige, maar fantastische uitdaging: op naar 15 maart 2017!
Als campagneteam dragen we graag
ons steentje bij aan een succesvolle
verkiezingsuitslag voor het CDA. Dat
doen we met een aantal activiteiten,
waarover we u hieronder informeren.
Het is van belang dat bij deze activiteiten veel CDA’ers betrokken zijn. Vele
handen maken licht werk en zorgen
voor uitstraling. Doet u mee?

Sybrand door het land
De komende weken toert onze lijsttrekker Sybrand Buma door het land.
Hierbij doet hij op 17 februari Den
Haag aan. Deze manifestatie staat
in het teken van het thema ‘familie
en gezin’. Vanaf 19:00 uur bent u van
harte welkom in Het Paard van Troje,
Prinsegracht 12 in Den Haag.
Het belooft een interessante avond te
worden. Ook als u geen lid bent van
het CDA, bent u van harte uitgenodigd.
Meld u zich vandaag nog aan via
www.cda.nl/sybranddoorhetland.

Groene karavaan door
Zuid-Holland
Op 25 februari en 4 maart kleurt ZuidHolland groen! Een verkiezingscampagne is niet compleet zonder een
bustour, waarbij vele CDA’ers op één

dag meerdere dorpskernen en winkelcentra bezoeken. Met elkaar versterken we de lokale campagneteams en
gaan we met kiezers in gesprek over
een keuze voor het CDA.

17 februari

De Lawei
Laweiplein 1
Drachten (Friesland)

Paard van Troje
Prinsegracht 12
Den Haag (Zuid-Holland)

3 februari

3 maart

Peelbergen
Travers 5 (Peelstraat)
Kronenberg (Limburg)

Podium Bloos
Speelhuislaan 115
Breda (Brabant)

10 februari

Zorg voor elkaar

Alle manifestaties
starten om 19.00 uur

Deltion College
Mozartlaan 15
Zwolle (Overijssel)

Meld je vandaag nog
aan via www.cda.nl/
sybranddoorhetland

Eerlijke economie

Waarden & traditie

De eerste campagne-activiteit heeft
al plaatsgevonden! In Restaurant Allemangsgeest te Voorschoten was op
vrijdagavond 20 januari het ‘Election
Dinner 2017’. Veel CDA-prominenten
waren aanwezig, waaronder Sybrand
Buma, Elco Brinkman, Marja van
Bijsterveldt en Hans de Boer.

De routes:
Op zaterdag 25 februari starten we
in Zoetermeer en via Den Haag Ypenburg, Teylingen, Leiden, Leiderdorp,
Alphen ad Rijn, Gouda en Zuidplas
eindigen we weer in Zoetermeer.
Op zaterdag 4 maart vertrekken we
van Rotterdam CS en via Rotterdam,
Zwijndrecht, Dordrecht, Spijkenisse,
Westland, Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam komen we weer terug bij
Rotterdam CS.

Het was een geslaagde avond vol
inspiratie en ontmoeting. Dankzij dit
diner hebben de Zuid-Hollandse kandidaten financieel een hart onder de
riem gekregen aan de vooravond van
hun campagnes.

We rekenen - net als voorgaande jaren
- beide keren op een volle bus. Reist u
mee? Deelname is gratis, voor catering
wordt gezorgd. U kunt zich opgeven bij
christiaanmerkuur@hotmail.com.

Contact
Voor algemene vragen over de campagne of om u aan te melden als
campagnevrijwilliger, kunt u contact
opnemen met campagneleider Marly
de Blaeij: marlydeblaeij@gmail.com of
tel. 06 22 386 444.

CDA-scholingsprogramma

Sybrand door het land
27 januari

CDA Election Dinner

Programma eerste halfjaar 2017

Familie & gezin

Functionerings- en
beoordelingsgesprekken

Sterke samenleving

datum: 11-03 in Delft

Werving- en
selectiegesprekken

04 in Noordwijkerhout + in week 14:
bijwonen raadsvergadering

Oriëntatie
raadslidmaatschap
data: 21-02 in Dordrecht en
01-03 in Den Haag

datum: 18-03 in Delft

Kies voor een land
dat we door willen geven
Stem
maart
Kies 15
voor
eenCDA
land

dat we door willen geven
Stem 15 maart CDA
cda.nl/sybranddoorhetland

facebook.com/kiescda

twitter.com/cdavandaag

cda.nl/sybranddoorhetland
Zuid-Holland

facebook.com/kiescda

twitter.com/cdavandaag

Masterclass
Presentatietechnieken

Avondbijeenkomsten zijn van 19.30
tot 22.00 uur, bijeenkomsten op zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur.

datum: 25-03 in Delft

Politieke masterclass
datum: 15-04 in Den Haag

Kadercursus
regio Bollenstreek
data: 07-03, 14-03, 21-03, 28-03, 11-

Aanmelden kan bij secretaris Ton
Hulshoff:
e-mail tonhulshoff@gmail.com.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze consulent mr Arie
Slob: e-mail mrarieslob@hetnet.nl.

www.cda.nl/zuid-holland

Save the date!

CDA BSVbijeenkomst
‘Overheidsparticipatie’
Op vrijdag 31 maart 2017 organiseert de CDA BSV-ZH een
conferentie met als thema ‘Overheidsparticipatie’. Het rapport
‘Gezag, vrijheid en burgerschap’,
geschreven door Maarten Neuteboom van het Wetenschappelijk
Instituut voor het CDA, zal centraal staan tijdens deze bijeenkomst.
Ruimte voor initiatieven uit de samenleving en de politiek die verantwoordelijkheden terug legt bij burgers. Meer inzet van burgers voor
hun eigen omgeving lijkt inmiddels
gemeengoed. Die huidige trend
past bij uitstek bij de christendemocratische visie om de kracht van
de samenleving als uitgangspunt
te nemen. Niet je heil zoeken bij
de markt of overheid, maar bij de
samenleving zelf. Een thema dat
vanuit de christendemocratische
waarden vraagt om een actuele
overheidsvisie.
Tijdens de conferentie willen we
met elkaar nadenken over de relatie
tussen de overheid en burgerparticipatie. Hoe ga je als overheid om
met initiatieven uit de samenleving,
zonder dat ze daarbij haar eigen
positie als dienaar van het recht en
de mensen uit het oog verliest? En
wat betekent burgerschap voor de
vitale samenleving? Een interessant en uitdagend thema voor bestuurders én raadsleden.

Van de voorzitter

Campagnetijd
Overal in onze provincie kleurt het groen. Soms is het ontluikend groen,
maar vooral ons CDA-groen. Onze partij staat middenin de samenleving,
luistert naar zorgen van de inwoners en denkt mee over oplossingen
soms met een steuntje vanuit de overheid. Zo’n partij neemt bestuurlijke
verantwoordelijkheid als we onze idealen kunnen realiseren. Geen macht
om de macht, maar macht om de toekomst rooskleuriger te maken. Invloed voor een duurzamer en solidair Nederland, waarbij we omzien naar
de zwakkeren en hulpbehoevenden ongeacht achtergrond en leeftijd.

Raadsverkiezingen
De campagne biedt een goede
kans om tegelijkertijd vooruit te
kijken naar de verkiezingen voor
de gemeenteraad in 2018. Wie zijn
goede kandidaten en wie kunnen
hun politieke activiteiten bestuurlijk
ondersteunen? Misschien heeft u
zelf wel eens gedacht: dat moet
beter. Juist door u te kandideren,
heeft u de gelegenheid hieraan
invulling te geven.
Ook onze kandidatenlijsten voor de
raden zullen een weerspiegeling
moeten zijn van de samenleving.
Talenten genoeg, en met een duw-

Meer informatie over deze bijeenkomst verschijnt binnenkort op de
website van het CDA Zuid-Holland.
Een digitale versie van het rapport
‘Gezag, vrijheid en burgerschap’ is
te downloaden via de website van
het WI: www.cda.nl/wi.

Dit jaar zijn alweer de eerste bestuursleden afgetreden omdat de
functie niet met hun werk is te combineren. Heel jammer. Natuurlijk gaat
men in die steden en provinciaal op
zoek naar nieuwe kandidaten. Maar
net als elders bij vrijwilligerswerk is
het steeds moeilijker mensen te vinden. Een andere manier van besturen

Een beter Nederland
Heeft u in uw omgeving al gevraagd
op welke partij mensen stemmen?
Of nog beter: wie wil men straks
zien besturen? Zorg dat u dan altijd
een van onze flyers bij de hand
heeft en laat zien dat wij in ZuidHolland de kandidaten hebben die
de verantwoordelijkheid aan kunnen voor een beter Nederland.
Peter Pennekamp

Twee nieuwe bestuursleden
Afgelopen najaar kon het bestuur van het CDA Zuid-Holland met instemming van de leden twee nieuwe bestuursleden aanstellen. Sebastiaan van der Veer neemt de taak van penningmeester op zich en Ingje van Roest komt het DB
versterken op het gebied van verenigingszaken. Beiden stellen zichzelf voor.

Sebastiaan van der Veer
Graag stel ik mij voor als de nieuwe
penningmeester van het CDA ZuidHolland. Ik ben Sebastiaan van der
Veer, 33 jaar. Ik woon met veel plezier
in Leiden, waar ik afgelopen periode
secretaris ben geweest van het CDA
Leiden. Een actieve en energieke
afdeling met veel jonge nieuwe leden!
Inmiddels ben ik ruim vijftien jaar lid
van het CDA. Ik ben begonnen als
landelijk penningmeester van het
CDJA en daarna werkzaam geweest
voor CDA-Europarlementariër
Corien Wortmann-Kool. Vandaag
de dag werk ik voor de ANWB
als belangenbehartiger op de
thema’s fiscaliteit, bereikbaarheid
en duurzaamheid. In mijn vrije
tijd werk ik als vrijwilliger in
de schuldhulpverlening via
Schuldhulpmaatje.

Zuid-Holland

Bestuur en werk

waarbij mensen elkaar steunen en
daar energie in steken, heeft her en
der al tot goede broodnodige vernieuwing kunnen leiden.

Even voorstellen

Van harte welkom!
De conferentie wordt van 14.0016.30 uur gehouden op een nog
nader bekend te maken locatie in
Rotterdam. Rien Fraanje (directeur
Wetenschappelijk Instituut voor het
CDA), Elisabeth van Leeuwen-Klink
(wethouder in Giessenlanden) en
Jos de Blok (oprichter van Buurtzorg) zullen aanwezig zijn.

tje in de rug zijn zij straks ook kandidaat. Zowel landelijk als provinciaal
zijn er scholingsmogelijkheden als
daar behoefte aan bestaat. Benut die
kansen en benader ook eens onverwachte kanjers...!

Hoewel het penningmeesterschap van
het CDA Zuid-Holland niet altijd een
eenvoudige klus zal zijn, ben ik zeer
gemotiveerd om deze klus te klaren.
Wat je van mij als penningmeester
kunt verwachten, is aan de ene kant
strakke regie op het financieel beheer.
We moeten zorgvuldig omgaan met
het geld van onze leden, zeker als
de financiële ruimte elk jaar kleiner
wordt. Tegelijkertijd is en blijft dit een
vrijwilligersorganisatie. Dat betekent
ruimte bieden aan nieuwe initiatieven
en ook snappen dat het soms net
even anders loopt.

Ingje van Roest
Voor velen waarschijnlijk een nieuw
gezicht! Sinds kort mag ik het DB van
het CDA Zuid-Holland versterken op
het gebied van verenigingszaken.
De komende tijd ga ik benutten om
te verkennen waar onze inzet op

het gebied van verenigingszaken
het meest loont en waar de meeste
behoefte aan is. Daarom wil ik me
graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Ingje van Roest, 25 jaar en
sinds een paar jaar met veel plezier
‘import-Hagenees’. Dit jaar ga ik met
mijn verloofde in Oegstgeest wonen;
uit het mooie en veelzijdige ZuidHolland willen we nog lang niet weg!
Tijdens mijn studie Bestuurskunde
in Nijmegen heb ik met overtuiging
gekozen voor het CDA, de partij
die uitgaat van de kracht van
het maatschappelijk middenveld
zoals kerken, verenigingen en
liefdadigheidsinstellingen. Met een
sterk en gesteund maatschappelijk
middenveld en de individuele
betrokkenheid van mensen bereiken
we meer.
Ik ben actief geweest als
penningmeester bij het CDJA
Gelderland. In deze tijd hebben
we veel leuke en uiteenlopende
activiteiten georganiseerd en
jongeren enthousiast gemaakt
voor politiek. In het dagelijks leven
werk ik als Adviseur Begroting bij
Rijkswaterstaat. Ik houd me onder
andere bezig met de totstandkoming
van de begrotingen van het ministerie
van IenM en geef financieel
strategisch advies aan het bestuur.

Kandidaten staartlijsten
Het CDA heeft ervoor gekozen bij deze Tweede Kamerverkiezingen te werken met zogenoemde staartlijsten. Dit
houdt in dat de plekken 46 t/m 50 op de kandidatenlijst per kieskring kunnen verschillen. In dit nummer stellen wij u
graag de kandidaten voor die in de vier Zuid-Hollandse kieskringen op de staartlijst staan.

Gert-Jan
Bakker

Christine
Eskes

Kieskringen:
Den Haag,
Dordrecht
en Leiden

Kieskring:
Rotterdam

Gert-Jan Bakker is teamleider Werk
en Inkomen bij de gemeente Alphen
aan den Rijn. Tussen 2010 en 2014
was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in Den Haag.

Christine Eskes is gemeenteraadslid
namens het CDA in Rotterdam. In het
dagelijks leven werkt zij als relatiebeheerder bij de jeugdbescherming van
het Leger des Heils.

Het Nederland dat ik door wil
geven… is een land waar mensen in
veiligheid leven, openlijk hun geloof
kunnen beleven en met oog voor elkaar samenleven.

Het Nederland dat ik door wil
geven… is een Nederland waarin alle
mensen een positief voorbeeldfiguur
vinden in hun eigen omgeving, die
laat zien dat er voor iedereen een
perspectief is.

Johanna
Besteman
Kieskingen:
Den Haag,
Dordrecht en
Leiden
Johanna Besteman is raadslid voor
het CDA in Rijswijk. In het dagelijks
leven werkt ze voor de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland.
Het Nederland dat ik door wil
geven… is voor mij een Nederland
waarin de basisbehoeften voor alle
inwoners op orde zijn. Iedereen moet
in een fatsoenlijk huis, in een veilige
buurt kunnen wonen. Ook moeten alle
kinderen en jongeren betaalbaar onderwijs kunnen volgen. Goed onderwijs is, wat mij betreft, de weg naar
een beter Nederland!

Sven
de Langen

Rob
Wessels

Het Nederland dat ik door wil
geven… is een Nederland met steden
met een afnemend integratieprobleem
en een groeiend verenigingsleven.
Steden waar ruimte is voor gezinswoningen en geen ruimte is voor drugs.
Waar kinderen gelijke kansen in het
onderwijs hebben, en er geen kans
is op het vervagen van normen en
waarden.

Kieskring:
Dordrecht
Paul Boogaard is wethouder en locoburgemeester in Korendijk. Daarvoor
bekleedde hij verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven en
was hij acht jaar lid van de Korendijkse gemeenteraad.
Het Nederland dat ik door wil
geven… is een land waarin mensen
weer verantwoordelijkheid nemen voor
zichzelf én voor elkaar. Waarden als
fatsoen, omzien naar elkaar en respect voor je leefomgeving zijn weer de
norm in plaats van de uitzondering.

Hans
Démoed

Kieskringen:
Den Haag en
Leiden
Rob Wessels is sinds 2010 gemeenteraadslid voor het CDA in Zoetermeer.
Hij heeft een lange werkervaring
binnen de sector politie, justitie en
veiligheid en is op dit moment politiekbestuurlijk adviseur bij de Nationale
Politie.
Het Nederland dat ik door wil
geven… is een land waarin iedereen
zich veilig voelt. Niet alleen veilig op
straat, thuis en in het verkeer, maar
ook veilig op sociaal gebied, door
overheidsondersteuning als dat nodig
is. Veilig op economisch gebied, zoals
voldoende beschikbare banen. En
veilig op duurzaamheidsgebied, met
een duurzame energievoorziening en
een volledig hergebruik.

Kieskring:
Rotterdam
Sven de Langen is raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in Rotterdam.
Daarnaast werkt hij als clusterhoofd
Beleid bij de afdeling Samenleving
van de gemeente Zuidplas. De Langen werd vorig jaar uitgeroepen tot
Rotterdams Politicus van het Jaar
2016.

Paul
Boogaard

Alex
Hallema
Kieskring:
Rotterdam
Alex Hallema is namens het CDA lid
van de Rotterdamse gebiedscommissie Hoogvliet. Daarnaast werkt hij als
Adviseur Werkgeversdiensten bij het
UWV.
Het Nederland dat ik door wil
geven… is een Nederland waarin
iedereen een goede basis kan leggen
voor zijn of haar toekomst, en onderdeel uit kan maken van een gezonde
samenleving en een stabiele, bestendige arbeidsmarkt.

Hugo
de Jonge
Kieskring:
Rotterdam
Hugo de Jonge is wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. In
de periode 2010-2014 was hij al wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin.
Daarvoor was De Jonge, na een aantal jaar in het onderwijs als leraar en
adjunct-directeur van een basisschool,
werkzaam als beleidsmedewerker van
de Tweede Kamer-fractie van het CDA
en daarna bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het Nederland dat ik door wil
geven… is een land dat beter dan nu
opkomt voor de rechten van kinderen.
Het recht op goed onderwijs en het
recht om veilig op te groeien worden
voor te veel kinderen niet waargemaakt.

Frank
Meerkerk

Kieskring:
Leiden

Kieskring:
Dordrecht

Hans Démoed is voorzitter van de
CDA-fractie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarvoor was hij
veertien jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, de laatste acht
jaar als fractievoorzitter. In het dagelijks leven is Démoed werkzaam als
manager Strategie en Ontwikkeling bij
de gemeente Kaag en Braassem.

Frank Meerkerk is wethouder in de
gemeente Molenwaard. Hij was al
sinds 2010 lid van de gemeenteraad,
bij de herindelingsverkiezingen in 2013
werd hij met voorkeursstemmen gekozen. Tot zijn aantreden als wethouder
was Meerkerk mede-eigenaar van een
accountantskantoor en daar werkzaam
als fiscalist.

Het Nederland dat ik door wil
geven… is een land waarin respect en
‘er zijn voor elkaar’ de basis zijn. Kinderen kunnen genieten van onze prachtige groene landschappen met bossen,
duinen en koeien in de wei, kortom: een
land waar we nog steeds trots op zijn!

Het Nederland dat ik door wil
geven… is een betrokken samenleving waarin mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.
Enerzijds niet verstikt door overheidsbemoeienis en anderzijds niet
primair gericht op het eigen belang in
het marktdenken. Rentmeesterschap
spreekt mij zeer aan. Je behandelt iets
van een ander alsof het van jezelf is.
Je neemt verantwoordelijkheid voor de
lange termijn!

Karsten
Klein
Kieskring:
Den Haag
Karsten Klein is wethouder Stedelijke
Economie, Zorg en Havens in Den
Haag. In de periode 2010-2014 was hij
al wethouder Jeugd, Welzijn en Sport.
Eerder was Klein beleidsadviseur
en leidinggevende op het Ministerie
van Financiën. Klein is in Nederland
geboren, maar had tot zijn achttiende
levensjaar de Duitse nationaliteit.
Het Nederland dat ik door wil
geven… is een Nederland waarin
tolerantie en respect voor elkaar normaal zijn en waarin iedereen dezelfde
kansen heeft en deze ook pakt, en
waar ambitie ook beloond wordt.

Hannie van
Leeuwen
Kieskringen:
Den Haag,
Rotterdam,
Leiden en
Dordrecht
Hannie van Leeuwen werd in 1926
geboren in Delft en was in de Tweede
Wereldoorlog koerierster voor de ondergrondse. Later werd ze namens het
CDA lid van de Tweede Kamer (19661978) en Eerste Kamer (1995-2007). In
2009 ontving Hannie van Leeuwen de
Majoor Bosshardt Prijs vanwege haar
inzet voor de samenleving.

www.cda.nl/zuid-holland

Update vanuit de provincie

Detailhandel
Bericht vanuit
het bestuur
De meesten van u zullen op dit
moment alleen maar bezig zijn met
één verkiezing, namelijk die van 15
maart aanstaande voor de Tweede
Kamer. Gezien het belang hiervan
voor ons land en de aandacht voor de
campagne is dat natuurlijk volkomen
begrijpelijk.
Het kan echter geen kwaad om hier
alvast even stil te staan bij de verkiezingen die een jaar later zullen
plaatsvinden: de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar
de tijd vliegt. Zeker met in gedachten
wat er allemaal nog moet gebeuren;
van het schrijven van een verkiezingsprogramma tot het samenstellen van
de lijst.
Op verschillende plekken wordt al
volop nagedacht over, en gewerkt
aan, die campagne. Sommige afdelingen gaan efficiënt te werk door hun
campagne voor de Kamerverkiezingen alvast te gebruiken om warm te
draaien voor de lokale campagne van
2018. Al het denkwerk dat nu wordt
verricht, zorgt ervoor dat u met de
gemeenteraadsverkiezingen een vliegende campagne start kunt hebben.
Laten we de komende weken dus
samen aan de slag gaan voor een
CDA-groen Zuid-Holland, van Rijk tot
raadszaal!

Colofon
Het Zuid-Holland katern is een
uitgave van CDA Zuid-Holland.
Eindredactie: Rianne Wijmenga
E: rc.wijmenga@pzh.nl
Foto’s: Dirk Hol, e.a.
CDA Zuid-Holland medewerker
Bestuursondersteuning a.i.:
Monique Rehorst-Van den Broek
Buitenom 18, 2512 XA Den Haag
T: 06 2947 9020
E: mtljc.rehorst@gmail.com
Oplage: 14.500 exemplaren.
Productie: X-Media Solutions
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem

Bereikbaarheid
Fractiebureau:
Provinciehuis kamer C149
T: 070 441 6834
bereikbaar op maandag en woensdag
E: cda@pzh.nl
Fractiemedewerkers:
Marieke Thommis-Visser
T: 06 4421 5430
E: mm.thommis@pzh.nl
Rianne Wijmenga
T: 06 4996 8386
E: rc.wijmenga@pzh.nl
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Al eerder schreef ik op de CDAZHwebsite over de detailhandel als
belangrijke economische sector.
Een sector waar grote veranderingen gaande zijn onder invloed van
nieuwe technologie, veranderingen
in de bevolking of economische
ontwikkelingen.

Outletcentra
Op dit moment word ik door veel
personen, regio’s en gemeenten
bevraagd op de mogelijke ontwikkeling van de Holland Outlet Mall in
Zoetermeer. Outletcentra zijn een
bijzonder fenomeen in retailland.
Ik weet niet of u er wel eens eentje
hebt bezocht in Roermond, Lelystad
of Roosendaal?
Toen ik in de kerstvakantie wilde
proberen in Roermond te gaan kijken, is me dat niet gelukt. Het was
die dag heel erg druk en parkeren
bleek lastig ondanks alle grote parkeerterreinen. Mijn medereizigers
(manlief en twee zonen) vroegen
toen of het echt noodzakelijk was
om te gaan kijken. Nee dus. Maar ik
ga nog een keer terug om het zelf
te beoordelen en om het gesprek
aan te gaan met het gemeentebe-

stuur en de plaatselijke ondernemers.
(Daarbij ben ik een vrouw en toch ook
wel erg benieuwd wat er allemaal in
die winkels te koop is…!)

Proces naar FOC
In Nederland hebben we dus al drie
outletcentra en wordt er gekeken
naar toevoeging in Assen, Halfweg
en Zevenaar. De laatste twee zijn al
zeker gegund en de bouw is gestart. In
onze provincie heeft Zoetermeer plannen voor een Factory Outlet Center
(FOC) en daar zal best discussie gaan
plaatsvinden. Vooralsnog betrekt de
gemeente de omgeving goed in het
proces; een proces dat wel even zal
duren.
De raad moet eind januari een besluit
nemen. Dan starten het maken van
een samenwerkingsovereenkomst,
het onderzoek naar verkeerstechnische maatregelen en een actualisatie
van het DPO (distributie-planologisch
onderzoek) plus het onderzoek naar
de gevolgen. Mogelijk wordt dan eind
2018 de bestemmingsplanprocedure
vastgesteld.

Adviescommissie
Wanneer door de gemeente wordt

besloten om een ruimtelijke procedure
voor realisatie van een FOC op te
starten, zal de provincie de beoogde
ontwikkeling beoordelen op basis
van het provinciaal beleid zoals dat
is opgenomen in de Visie Ruimte &
Mobiliteit. Plannen van deze omvang
vragen in ieder geval om een advies
van de Adviescommissie Detailhandel
Zuid-Holland.
Niet elke provincie kent een dergelijke
Adviescommissie, maar ik ben zeer
tevreden met de onze. Ze bestaat
sinds 2015 en zal beoordelen of de
gemeente Zoetermeer de behoefte
aan deze nieuwe detailhandelsontwikkeling voldoende heeft aangetoond.
Maar ook of de plannen het woon- en
leefklimaat niet onevenredig aantasten
en er geen onaanvaardbare leegstand
ontstaat. Daarvoor toetst de commissie de gehanteerde behoefteramingen,
de ruimtelijke gevolgen en de omvang
van het gebied waar die gevolgen zich
voordoen. Daarna adviseert ze aan de
provincie.
Het duurt dus nog wel even voordat
deze een standpunt inneemt. Ik houd u
op de hoogte!
Adri Bom-Lemstra,
gedeputeerde Zuid-Holland

Water, een verbindend dossier!
Het CDA Zuid-Holland heeft de waterveiligheid en waterkwaliteit vol in het
vizier. Het CDA Waterplatform en het CDA Agrarisch Platform jagen de discussie aan over twee belangrijke onderwerpen. Ten eerste is dit het borgen
van de aanvoer van voldoende zoet water, ten tweede de kwaliteit van het
water. Om deze onderwerpen verder uit te diepen, werden in de afgelopen
periode twee bijeenkomsten georganiseerd.

Zoetwatervoorziening
Het belang van goed en voldoende water is van levensbelang. Denk aan de
rol van water in de land- en tuinbouw,
natuur en recreatie, maar ook aan de
waterkerende functie van dijken. In
oktober organiseerden de platforms
een bijeenkomst bij het waterschap
Hollandse Delta over het borgen van
de zoetwatervoorziening, nu en op de
lange termijn.
We zien ons daarbij gesteld voor grote
uitdagingen. Een hiervan is de zeespiegelstijging, waardoor meer zoute
kwel optreedt. Maar denk ook aan klimaatverandering met mogelijk langere
droge perioden en bodemdaling, en
het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen in 2018. Daarnaast is de
omslag van een zoet naar een zout
Volkerak-Zoommeer in bespreking.
Tijdens de bijeenkomst werd een interessant alternatief naar voren gebracht
voor het verbeteren van de oostelijke
permanente zoetwateraanvoer. Samen
met bedenker WNF hebben we afspraken gemaakt om dit alternatief op de
politieke agenda te zetten.

Aanpak van vervuiling
‘Samenwerken rondom waterkwa-

kwel, natuur en riooloverstort bij aan
deze concentraties?
De conclusie was dat er meer regie gevoerd moet worden door provincie en
waterschappen om te komen tot normen die recht doet aan de plaatselijke
omstandigheden. Zo moet voorkomen
worden dat de land- en tuinbouw met
eisen worden geconfronteerd die niet
of nauwelijks bijdragen aan verbetering
van de waterkwaliteit en de sector onevenredig en onnodig schaden.

Samen optrekken

HermanPaul

liteit’ was de titel van de discussiebijeenkomst die volgde in december.
Belangenorganisaties, bestuurders,
agrarisch ondernemers, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden maakten van de gelegenheid
gebruik om hun zorgen en oplossingen
kenbaar te maken.
Centraal stonden de aanpak van vervuiling met bestrijdingsmiddelen uit de
glastuinbouw en de normstelling voor
stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater. In het verleden konden de doelstellingen voor kwaliteitsverbetering
bijna één op één doorgelegd worden
aan de agrarische sector. Nu de eisen
steeds hoger worden, is het de vraag
of deze aanpak nog aansluit bij de
praktijk. In welke mate dragen bodem,

De CDA-fracties hebben afgesproken
beide onderwerpen aan de orde te
stellen in zowel de waterschappen als
de provincie. Inmiddels zijn als eerste
stap schriftelijke vragen gesteld aan de
gedeputeerde.
Als Statenfractie zijn we erg blij met het
werk van onze CDA-platforms. Hieruit
blijkt maar weer dat wij onze wortels
in het vruchtbare deel van de samenleving hebben. We kunnen putten uit
goede netwerken met meedenkende
ondernemers en betrokken inwoners.
Doordat het CDA op alle niveaus sterk
vertegenwoordigd is, zijn we in staat
om deze boodschap door te laten dringen aan alle bestuurlijke tafels. Een
sterk staaltje CDA!
Herman van der Bent,
lid Statenfractie, woordvoerder Water
Paul Rijken,
lid Statenfractie, woordvoerder Landbouw

Hier is ruimte om iets extra onder de aandacht te brengen www.regiowebsite.nl

