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Even voorstellen

Van de voorzitter

Op naar 2018!
Toen ik in 2001 lid werd van het CDA, hoorde ik al snel dat onze partij in
vrijwel alle gemeenten deelneemt aan de raadsverkiezingen. Geen enkele
andere partij doet ons dit na. In aanloop naar het nieuwe verkiezingsjaar
2018 denk ik daar nog vaak aan en het vervult mij met trots. Wat een geweldige prestatie is dit iedere keer van duizenden vrijwilligers en actieve
vertegenwoordigers.
Zou het in 2018 weer lukken, hoor
ik u al denken? Dat is absoluut mogelijk! In de afgelopen maanden is
vanuit het provinciaal CDA-bestuur
met alle afdelingen contact gezocht. Om te horen hoe het gaat
en om de banden tussen provincie
en gemeentelijke afdelingen aan te
halen. Het grotendeels vernieuwde
bestuur waaraan ik leiding mag geven, wil deze lijn de komende jaren
doortrekken en vooral investeren in
de vereniging. Het is namelijk meer
dan ooit nodig om de afdelingen te
versterken.

inhoudelijk, organisatorisch en ook
financieel.
Op provinciaal niveau hebben we
al een aantal concrete plannen. Zo
stelt het bestuur een nieuwe HRMcommissie in, en zullen leden actief
worden benaderd om nieuwe netwer-

ken op te starten. Elkaar ontmoeten
staat daarbij voorop. In dit katern
vindt u bovendien een heuse vacaturepagina. Wij doen een appèl op
alle leden om hun talent in te zetten
voor de partij; éénmalig of voor een
langere periode. Alleen als we met
elkaar de schouders eronder zetten,
is het mogelijk om ook in 2018 in iedere gemeente mee te doen om de
idealen van het CDA te verwezenlijken en een prachtig resultaat neer
te zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Tenslotte nog dit. Sinds 1 juli ben
ik officieel uw voorzitter. Heeft u
vragen of wilt u contact, schroom
dan niet en stuur een bericht naar
breeuwsmacda@gmail.com.
Relus Breeuwsma

Het bestuur van het CDA Zuid-Holland is weer op volle sterkte. Schroom niet contact met ons op te nemen!

Christine
Flåten-Daskalakis
vicevoorzitter
cac.daskalakis@tiscali.nl
06 43 006 083

Al doet mijn achternaam – dankzij een
Noorse echtgenoot en Griekse vader –
anders vermoeden: ik ben geboren
en getogen in Schiedam, waar ik nog
steeds met mijn gezin woon. Ik ben 47
jaar en moeder van een zoon.

Gedreven door mijn grote maatschappelijk betrokkenheid, werd ik al jong
lid van het CDA. Ik koos voor het CDA
vanwege de waarden waar onze partij
voor staat, en omdat het CDA midden
in de samenleving staat.

Bestuur

voorzitter
breeuwsmacda@gmail.com
06 15 123 784

Sinds de ALV van 13 juni 2017 ben
ik lid van het Dagelijks Bestuur
(vicevoorzitter) van het CDA ZuidHolland. Ik vind het een eer en een
mooie uitdaging mij – na jarenlang
op lokaal niveau actief te zijn geweest – op provinciaal niveau voor
onze partij te mogen inzetten!

Middenin de samenleving

Dit geluid zullen we ook luid en
duidelijk laten horen binnen de
landelijke partijstructuren. De tijd
is aangebroken om te vernieuwen,
vanzelfsprekend met behoud van
het goede. Zo moet ledenwerving
een nadrukkelijkere opdracht worden voor de partij. Nieuwe leden
brengen immers nieuwe ideeën
mee en versterken mét u de basis:

Relus
Breeuwsma

Christine Flåten-Daskalakis

Arjan
Kraijo
secretaris
arjankraijo@hotmail.com
06 24 231 867

Sebastiaan
van der Veer
penningmeester
svdveer@gmail.com
06 13 676 946

Lorenzo
Essoussi
DB-lid Communicatie
lorenzoessoussi@hotmail.com
06 55 693 635

Ingje
van Roest
DB-lid Verenigingszaken
ingjevanroest@gmail.com
06 12 972 565

Na vicevoorzitter te zijn geweest van
het CDJA Schiedam ben ik in 1996
toegetreden tot de gemeenteraad
voor onze partij. Vervolgens heb ik
vanaf 2002 gedurende acht jaar het
wethouderschap mogen vervullen in
mijn woonplaats. Daarna heb ik een
adviesbureau opgericht dat overheden tijdelijke ondersteuning biedt
bij maatschappelijke vraagstukken.
Sindsdien ben ik actief bij gemeenten
in onze provincie binnen het sociaal domein; als projectleider of als
interim-leidinggevende. Ook was ik
tot voor kort voorzitter van de Schiedamse afdeling van het CDA.

Kracht en kennis bundelen
Samen met mijn collega-bestuursleden
zet ik mij graag met grote betrokkenheid
in om onze vereniging verder te versterken, en de afdelingen in Zuid-Holland
te ondersteunen en te faciliteren. Om
onze krachten en kennis te bundelen,
zodat we nog sterker de toekomst tegemoet kunnen treden. Ik kijk uit naar
de samenwerking met alle CDA’ers uit
de verschillende geledingen die onze
provinciale afdeling rijk is. Want alleen
sámen maken we ‘het verschil’!
Christine Flåten-Daskalakis

Zuid-Holland

www.cda.nl/zuid-holland

Ellen Verkoelen
verlaat CDA-fractie
Beste CDA-leden,
Op woensdag 23 augustus heeft de CDA-fractie Zuid-Holland besloten
om zonder Ellen Verkoelen verder te gaan. De fractie voelde zich genoodzaakt dit besluit te nemen, nadat bekend werd dat Ellen politiek actief is
geworden voor de partij 50PLUS. Hierdoor is er onvoldoende fundament
om met elkaar verder te werken binnen de fractie van het CDA.
De fractie en het dagelijks bestuur betreuren de ontstane situatie. Na de
verkiezingen in 2015 is het CDA Zuid-Holland met veel inzet en enthousiasme aan de slag gegaan voor de inwoners van deze provincie. Natuurlijk
kunt u erop rekenen dat we ook in veranderde samenstelling ons met
dezelfde motivatie en overtuiging daarvoor blijven inzetten.

Kleur Zuid-Holland CDA-groen!

Voorbereidingen
campagne GR18
Heeft u het al genoteerd? Op 23 maart 2018 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met nog ruim een half jaar te
gaan lijkt het lijkt ver weg. Toch zijn veel afdelingen al druk met de voorbereidingen. Druk met het kiezen van een lijsttrekker en het vaststellen
van de lijst. En hopelijk ook druk bezig met de campagne.

Lees het volledige bericht aan de leden op
cda.nl/zuid-holland/actueel.

Activiteiten CDA
BSV Zuid-Holland
Ook in de tweede helft van 2017 organiseert de CDA Bestuurdersvereniging
afdeling Zuid-Holland weer diverse activiteiten.
Op 29 september organiseerden we
een conferentie rond het thema ‘Het
CDA als moderne volksbeweging’.
Verder staan nog gepland een conferentie over ‘Integriteit’ op vrijdag 10
november, en op 28 november een
Politieke Masterclass met Gerd Leers.
Net als de leeskringen wordt ook deze
masterclass georganiseerd in samenwerking met de Scholingscommissie
in Zuid-Holland.

Doelstellingen
Netwerken, deskundigheidsbevordering, opinievorming en niet in de laatste plaats het vertalen van het CDAgedachtegoed naar de praktische
politiek zijn de belangrijke doelstellingen waar het bij de verschillende

activiteiten om draait. Daarbij hebben
we als doelgroep allereerst onze achterban op het oog: burgemeesters,
wethouders, raadsleden, Statenleden,
waterschapsbestuurders en de overige leden van de BSV.

Input
De komende tijd gaan we aan de slag
met ons programma voor 2018. Ongetwijfeld spelen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een rol in
de te organiseren activiteiten. Graag
horen we ook waar u behoefte aan
heeft. Dat geldt zowel voor thema’s
als voor concrete activiteiten.
Neem contact met ons op via
AnnetTeLindert@xs4all.nl.

CDA-scholingsprogramma

Programma
tweede halfjaar 2017
Cursus
Kandidaat-raadsleden
m.m.v. Trudy Veninga,
Daan Versteeg en Wubbo Tempel
data:	16/23/30-10 in Den Haag
24/31-10, 07-11 in Dordrecht
02/09/16-11 in Bodegraven

Workshop
CDA-gedachtengoed
datum:	20-11 in Den Haag,
o.l.v. Mia Sol-van Berlo

Training Sociale media
in verkiezingstijd
datum: 01-11 in Den Haag,
o.l.v. Antoine van den Oever

Zuid-Holland

Politieke Masterclass
datum:	28-11 in Den Haag,
o.l.v. Gerd Leers
Avondbijeenkomsten zijn van 19.30
tot 22.00 uur, bijeenkomsten op
zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur.
Aanmelden tot twee weken voor
aanvang van een activiteit via de
website van het SI: cda.nl/steenkampinstituut/waar/zuid-holland/
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze consulent
mr Arie Slob: e-mail
mrarieslob@hetnet.nl,
tel. 0183 - 581 331.

Het Steenkampinstituut (SI) helpt
graag bij het neerzetten van een
succesvolle campagne. Op de SIsite vind je allerlei campagnetrainingen, waaronder een online training Strategische campagne. Een
interessante training die je op een
regenachtige zondag op de bank
kunt volgen.

Inspiratiebijeenkomst
Ook het campagneteam van het
CDA Zuid-Holland denkt graag mee
bij de verschillende campagnes. Ter
inspiratie organiseerden we op 11
oktober een bijeenkomst voor alle
campagneleiders uit Zuid-Holland.

Dit was een mooie gelegenheid om
met elkaar vragen uit te wisselen en
goede ideeën te delen. Een goede
basis om samen met alle Zuid-Hollandse CDA-leden campagne te gaan
voeren. Met elkaar kunnen we ervoor
zorgen dat Zuid-Holland CDA-groen
kleurt.

Meedenken
Mocht je het leuk vinden om op provinciaal niveau mee te denken over
de campagne, meld je dan bij provinciaal campagneleider Marly de Blaeij
(marlydeblaeij@gmail.com). Want het
provinciaal campagneteam kan nog
wel wat versterking gebruiken.

Voor in uw agenda

A LV CDA
Zuid-Holland:
woensdag
22 november

Vacaturekrant CDA Zuid-Holland
Reageren? secretaris@zuidholland.cda.nl
Commissies
CDA
Zuid-Holland
Wil je meer weten over de bestaande commissies binnen de
provincie (bijv. de Scholingscommissie of Commissie Buitenland)?
Kom dan met ons in contact.

Platforms
CDA
Zuid-Holland

Regiovertegenwoor
diging DB
Alle regio’s in Zuid-Holland vormen samen het bestuur van CDA
Zuid-Holland. Is jouw regio goed
vertegenwoordigd? Wil je weten
wie deze rol vervult of dit zelf gaan
doen? Neem dan contact op.

(Nieuwe)
netwerken
Wil je meer weten over de bestaande netwerken binnen het CDA

Wil je meer weten over de be-

(bijv. vrouwen, Kleurrijk, senioren,

staande platforms binnen de

steden, dertigers, Rijksambte-

provincie (bijv. op gebied van mo-

naren) of wil je zelf een netwerk

bilitieit, water of landbouw)? Kom

opstarten? Het CDA Zuid-Holland

dan met ons in contact.

faciliteert! Neem contact op.

Redactioneel
talent
Heb je oog voor goed leesbare
(web)teksten en wil je afdelingen
bijvoorbeeld helpen door hun verkiezingsprogramma’s na te lezen?
Meld je aan.

Fotografie
talent

Campagneteam CDA
Zuid-Holland
De gemeenteraadsverkiezingen
zijn dichterbij dan je denkt! De
provinciale afdeling helpt mee aan
de campagne in maart 2018. Help
jij ook mee om de campagne te laten slagen? #leerzaam #informeel
#gezellig

Buddy
voor nieuwe
raadsleden
Heb jij ruime ervaring als bestuurder of volksvertegenwoordiger en lijkt het je leuk dit over te
dragen? Word dan buddy.

Hulp bij
websites

Heb je een goede camera en maak

Ben je handig met CMS-en en/of

je mooie foto’s? Gebruik je talent

bekend met CDA-websites?

voor het CDA zodat onze kandida-

Help dan een afdeling uit de brand

ten goed op de plaat staan.

richting GR2018.

Fondsenwerver
Heb jij slimme ideeën en plannen voor het werven van fondsen voor het CDA? Dan
daagt het CDA Zuid-Holland je uit deel te nemen aan een nieuw team Fondsenwerving.

www.cda.nl/zuid-holland

Inzet voor schoon ZuidHollands leefklimaat
Deze Statenperiode staat Chemours te vaak op de agenda en in de krant. De al dan niet illegale lozing van stoffen
die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid, veroorzaakt onrust en onvrede. Niet alleen bij medewerkers en
omwonenden, maar ook breder bij ons als inwoners en bestuurders van deze provincie. Vanzelfsprekend staan alle
politieke lijnen, zowel landelijk als provinciaal en gemeentelijk, op scherp.
De roep om het stoppen van deze
lozingen is volkomen begrijpelijk.
In de praktijk is dit echter niet eenvoudig, zo niet onmogelijk. Als een
stof niet bij wet verboden is, is het
namelijk niet mogelijk om de lozing
ervan verbieden. Wel zet de provincie
Zuid-Holland zich ervoor in, mede op
initiatief van het CDA, om de lozing
van gevaarlijke stoffen te reduceren.
Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk
dat Chemours, dat onder een vergrootglas ligt op dit moment, het toch
aandurft om een vergunningswijziging
voor de rechter aan te vechten. Het
terugwinnen van vertrouwen, zoals
het bedrijf meerdere malen toezegde,
komt daarmee op een laag pitje.

Stip op de horizon
Doet de provincie er écht alles aan,
richting Chemours? Die vraag wordt

mij met grote regelmaat gesteld. Het
antwoord: ja, binnen de wettelijke
mogelijkheden. Zo staat bijvoorbeeld
PFOA, de stof die Chemours vroeger
uitstootte, op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen. Maar er is helaas
nog geen sprake van een absoluut
verbod om met deze stof te werken.
Het blijft in theorie mogelijk dat bedrijven hiermee werken. Overigens zijn
deskundigen het er wel over eens dat
de gevaren voor de volksgezondheid
bij PFOA-blootstelling beperkt zijn.
Gelukkig maar.
Hoe frustrerend ook, de mogelijkheden om lozingen te stoppen zijn
beperkt. Daarnaast moeten we ook
realistisch zijn. Stoffen als GenX worden niet alleen door Chemours uitgestoten. Ook bedrijven in Duitsland
lozen deze stof, die zo vervolgens in

onze rivieren terechtkomt. Vandaar
het brede verspreidingsgebied. Toch
wordt in onze provincie hard gewerkt
hier toch iets aan te doen. Lukt het
niet door een verandering in het proces, dan zal het moeten komen uit
een verlaging van de productie. Voor
het CDA is de stip op de horizon om
uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen
meer te lozen. Noch in het water,
noch in de lucht.

Schoon leefklimaat
Gelukkig mogen we erop vertrouwen dat het drinkwater in Nederland
behoort tot het meest zuivere van
de wereld. Daarnaast is het ook
bepalend hoeveel iemand van een
bepaalde stof binnenkrijgt. Zo is zout
niet gevaarlijk, tenzij we daar in één
keer een koffiekopje van binnen krijgen. Betekent dit dat we achterover

moeten leunen, omdat we toch verder
niets kunnen doen? Het logische antwoord is ‘nee’. Waar mogelijk moet
de uitstoot van rommel zo veel als
mogelijk worden beperkt. Verscherpt
toezicht hierop is noodzakelijk en bij
overtredingen moet er gehandhaafd
worden.
In het najaar van 2017 zullen Provinciale Staten een nieuwe nota behandelen over het verlenen, controleren
en handhaven van vergunningen.
Uiteraard zal het CDA dit zeer kritisch
bekijken en beoordelen. Niet alleen
bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn
van groot belang voor Zuid-Holland,
maar ook een zo schoon mogelijk
leef- en werkklimaat.
Maurits de Haan,
lid Provinciale Staten

Miljoenen voor winst & weidevogels
Colofon
Het Zuid-Holland katern is een
uitgave van CDA Zuid-Holland.

Het gaat niet goed met de weidevogels: tussen 1990 en 2014 nam de gruttopopulatie af met 58% en de scholekster met 68%. Verschillende partijen
wijzen elkaar aan als de schuldige. Het CDA Zuid-Holland pleit voor een
aanpak waarin belangenvertegenwoordigers van boeren en natuur zich
samen inzetten voor winst én weidevogels.
van de natuurdoelen wordt gehaald.
Om onze internationale doelen te halen
moet ook de gangbare landbouw verduurzamen. De gangbare boer ziet de
biodiversiteit rond zijn bedrijf afnemen
en maakt zich daar in toenemende
mate zorgen over. Biodiversiteit is niet
alleen belangrijk voor de veerkracht
van de natuur, maar ook voor een
stabiele productie en – mits goed
vermarkt – betere marge voor de landbouw. Het bewustzijn en gevoel van
urgentie onder gangbare boeren groeit.
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Bereikbaarheid
Fractiebureau:
Provinciehuis kamer C149
T: 070 - 441 6834
bereikbaar op maandag en woensdag
E: cda@pzh.nl
Fractiemedewerkers:
Marieke Thommis-Visser
T: 06 - 44 215 430
E: mm.thommis@pzh.nl
Rianne Wijmenga
T: 06 - 49 968 386
E: rc.wijmenga@pzh.nl
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Praktijkonderzoek
Het eerste jaar vernieuwd Agrarisch
Natuurbeheer kende de te verwachten
kinderziektes en ict-problemen. Frustrerend – maar opvallender was dat
partijen nog zulke verschillende beelden hebben over de oorzaken van de
achteruitgang van weide- en akkervogels. Er wordt nog te veel vermoed en
te weinig begrepen, en daardoor ook te
weinig samen opgelost.
Het Planbureau voor de Leefomgeving
becijfert dat met natuuraanleg en agrarisch natuurbeheer samen slechts 65%

Maar hoe dan? Informatie over alternatieven binnen de gangbare bedrijfsvoering is beperkt. De flinterdunne marges
laten weinig ruimte voor experimenteren. Als investeringsbeslissingen
genomen moeten worden, moeten
alternatieven even concreet en solide
onderbouwd zijn als de panklare pakketten van veevoer-, bestrijdingsmiddelen en kunstmestproducenten.
Er zijn al succesvolle kleinschalige
experimenten met bijvoorbeeld onderwaterdrainage, plaatselijk peilbeheer,
dikke fractie, precisiebemesting, uit-

mijnen etc. Om tot panklare pakketten
te komen, moet nog veel onderzocht
en uitgetest worden. Bijvoorbeeld
de effecten van verschillende typen
mest bij verschillende bodemtypen en
waterstanden op bodemleven, bodemstructuur, kruidenrijkheid, productie en
biodiversiteit. Maar ook de impact van
concurrentie (ganzen) en predatie.

Extra geld
De provincie Zuid-Holland had al besloten 3,5 miljoen euro extra uit te trekken voor weide- en akkervogels binnen
de regels van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Helaas knelt
de POP nogal eens met de behoefte
aan integraal, gebieds- en praktijkgericht onderzoek. Het CDA heeft zich
hard gemaakt voor extra geld ‘buiten
de lijntjes’. Wij willen dat de ondernemers die iets bijzonders doen, worden
opgezocht en samengebracht in leerprogramma’s, zodat zij hun praktijkkennis kunnen delen en vermenigvuldigen.
Het is tijd om de los georganiseerde
expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten op te schalen naar onderzoeksprogramma’s (proeftuinen) en
leer-werkprogramma’s voor agrariërs.
Extra geld is dan nodig om boeren te
ontlasten en ondersteunen om kennis
in de praktijk te kunnen brengen.
Paul Rijken, lid Provinciale Staten

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

