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In het begin van mijn politieke loopbaan heb ik 

wel eens gedacht: schaf de provincies maar af 

en breng de taken onder bij gemeenten of het 

rijk. Daar ben ik inmiddels wel op terug geko-

men. Het rijk staat bij het uitvoeren van taken 

vaak te ver van de burger af. Echter wanneer 

het rijk taken overdraagt naar gemeenten, dan 

tuigen die gemeenten meteen allerlei, soms 

grootschalige, samenwerkingsverbanden op. 

Die regioverbanden zijn niet democratisch 

gekozen en de invloed van kleine gemeenten 

binnen die verbanden is gering. Daarom vind 

ik dat taken die gemeenten niet zelfstandig 

kunnen uitvoeren, ondergebracht moeten 

worden bij de provincies. Uiteraard moeten 

gemeenten pragmatisch samenwerken, maar 

geen instanties optuigen waarvan de demo-

cratische legitimiteit ver te zoeken is.

Contact | STAPHORST

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Pro-

vinciale Staten. Het CDA in Overijssel heeft 

ervoor gekozen een kandidatenlijst samen 

te stellen met kandidaten uit alle regio’s. We 

vinden het belangrijk dat er een verbinding is 

tussen lokale, provinciale en landelijke politiek. 

Dat vertegenwoordigers uit alle regio’s elkaar 

gemakkelijk kunnen vinden. Ik ervaar hoe 

belangrijk het is dat er korte lijnen zijn, dat ik 

niet hoef te zoeken of wachten op een afspraak. 

Lokaal met de provincie, maar ook met onze 

Kamerleden als Pieter Omtzigt en Agnes Mulder 

uit onze regio.

Jacob Spiker, lijst 1, nummer 13

Stem Staphorst in de Staten !

Enkele taken van de provincie

De provincie…

• Bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en 

kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening.

• Bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agra

rische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. 

Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier 

rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen.

• Is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspa

den en bruggen.

• Zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke 

stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving.

• Realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur.

• Houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. 

Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering.

• Zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse 

kan zijn.

• Houdt toezicht op de waterschappen.

• Houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaar

rekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

Verschil maken

asfalt- en betonverhardingen
erfverhardingen 

bedrijfs- en toegangswegen
kavelpaden

vloeistofdichte verhardingen

www.schageninfra.nl

De mens beheert de aarde. Een heleboel 

gaat goed maar er gaat ook veel fout. Veel  

wilde dieren op onze planeet zijn daarvan 

de dupe. Het aantal loopt terug en veel 

soorten zijn intussen een bedreigde dier-

soort. Sinds 1970 zijn de populaties wilde 

dieren met 60% gedaald. De neerwaartse 

spiraal  zet zich steeds sneller door. Het leef-

gebied  voor de wilde dieren wordt kleiner 

en slechter. Dit komt door houtkap, mijn-

bouw en de aanleg van infrastructuur. De 

biodiversiteit neemt af. Overbevissing, jacht 

en stroperij, vervuiling spelen een belang-

rijke rol. De tropische regenwouden hebben 

het zwaar te verduren. In Midden- en Zuid-

Amerika is sinds 1970 een afname van 80% 

van de wilde dierenpopulaties. In vijftig jaar 

tijd is 1/5 van het Amazonegebied verlo-

ren gegaan, dit als gevolg van aanleg van 

dammen, irrigatie, in beslagname door 

landbouw, vervuiling en overbevissing. 

Gelukkig zijn er ook heel veel positieve 

punten voor het milieu: Zo willen bedrij-

ven de voedselverspilling tegengaan door  

minder brood  zuivel en ander voedsel weg 

te gooien. Dagelijks worden er 800.000 

broden weggegooid. 25 grote bedrijven 

hebben hiertoe een  convenant al onder-

tekend.  Het traject wordt gevolgd, van 

grondstof tot productie en van verkoop tot 

producent.  

Wat is er beter voor ons? “Leggen we ons 

neer bij een wereld zoals die nu is of werken 

we toe naar een wereld zoals die zou 

moeten zijn”

Er is maar één aarde 

Niek Gosker

Er is maar

één aarde

Ook in de regio kun je als CDA’er een verschil ma-
ken. Dat gevoel overheerst bij mij na vier jaar deel te 
zijn geweest van het provinciebestuur in Overijssel. 
Vier jaar geleden verliet ik de Tweede Kamer om 
voor het eerst lijsttrekker te worden voor het CDA in 
mijn provincie. Het is een prachtige uitdaging om in 
mijn eigen regio de handen uit de mouwen te steken 
om de hoge werkloosheid terug te dringen en de 
leefbaarheid van dorpen en steden te versterken.

Nu, vier jaar later, staat de economie er ge-
lukkig stukken beter voor. Ook in de onderne-
mende gemeente Staphorst is het aantal ba-
nen sterk gegroeid en de werkloosheid zelfs 
het hardst van alle gemeenten gedaald. Maar 

er zijn nog uitdagingen genoeg. Hoe zorgen we 
ervoor dat onze MKB- en familiebedrijven aan vol-
doende vakmensen komen? Wat zijn de kansen en 
bedreigingen van digitalisering? En hoe kunnen we 
schoner produceren?
In onze provincie schuilt een enorme kracht om 
dingen gedaan te krijgen, heb ik gemerkt. De basis 
van deze kracht is de onderlinge betrokkenheid en 
inzet van inwoners, organisaties en ondernemers 
zelf. Of je het nu ‘noaberschap’ noemt of de ‘Han-
zementaliteit’; in onze provincie steken we de han-
den uit de mouwen, werken we samen op basis van 
vertrouwen en telt het resultaat. Het CDA wil sa-
men met anderen verder bouwen aan een slimme 
en schone economie en een samenleving waarin 
we naar elkaar omzien. Daar zal ik me, samen met 
mensen zoals Jacob Spiker en Bert Krale, de ko-
mende jaren voor inzetten!

Eddy van Hijum, lijsttrekker

in Overijssel

De gemeente Staphorst energieneutraal?
Wie heeft het nog niet gehoord, we moeten van het gas af.  Iedereen heeft er een mening 
over en wil er iets over zeggen! Oplossingen als bio-massa, Groene stroom, verschillende 
warmtepompen en geothermie vliegen ons om de oren. In 2020 moet de gemeente een 
plan hebben hoe en wanneer de verschillende wijken in de gemeente van het gas af gaan. 
Dat zal voor de oudere wijken anders verlopen dan de nieuwere wijken waar de isolatie-
waarde veel hoger is. Dan kan een warmte pomp de oplossing zijn. In de oudere wijken 
is groen gas of biogas een goede oplossing. Waterstof wordt ook veel als oplossing ge-
noemd, kan waarschijnlijk met een kleine aanpassing gewoon door de gasleiding naar de 
woningen gebracht worden. Maar voor de productie ervan 
is weer enorm veel stroom nodig. Hoe het allemaal zal 
gaan is nog niet duidelijk. Met een aantal deskundigen en 
inwoners worden gesprekken gevoerd om te kijken welke 
mogelijkheden er zijn en wat de impact is. We houden 
u wat dat betreft op de hoogte. In elk geval hebben we
als CDA onze zorg uitgesproken over de betaalbaarheid.
Voordat bestaande woningen van het gas af moeten, zal
er eerst een betaalbaar alternatief moeten zijn.

Henk Courtz 
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We zijn als gemeenteraad bezig met het vast-

stellen van een beleidsnota voor het minimabe-

leid. Met dit nieuwe plan komt er een complete 

aanpak voor het voorkomen en bestrijden van 

armoede en schulden. Het plan rust op vijf 

pijlers: vroegsignalering en preventie, zelfred-

zaamheid versterken, inkomensondersteuning, 

schuldhulpverlening en aanpak kinderar-

moede.

Bij het horen van het woord armoede denkt 

men veelal aan de financiële kant, armoede is 

echter veel breder. Het gaat vaak om een com-

plex van achterstanden die elkaar versterken 

en een kloof slaan met de rest van de samen-

leving. Denk aan achterstanden in gezond-

heid, wonen, werken, sociale vaardigheden en 

maatschappelijke deelname. Men geraakt vaak 

in een negatieve spiraal en weet niet meer hoe 

men daaruit moet komen. 

Er zijn allerlei regelingen waar inwoners met 

een laag inkomen gebruik van kunnen maken, 

denk  aan de collectieve zorgverzekering, 

Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten 

(FDMA) en bijzondere bijstand. Aan de ene kant 

zijn wij blij dat onze in onze gemeente weinig 

gebruik gemaakt wordt van deze voorzienin-

gen. Aan de andere kant moeten we ons daar 

niet blind op staren. Er heerst veelal een gevoel 

van schaamte om bij de instanties aan te klop-

pen en om hulp te vragen. Deze schaamte, hoe 

begrijpelijk ook, is iets waar we met elkaar aan 

Wij geven geen vis, maar een hengel !Ondernemen Hoe trekken de provincie en 

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden 

moet je beseffen dat de provincie in grote lijnen 

hetzelfde doet als de gemeente maar dan op 

provinciale schaal. Ja, dat veilige fietspad 

binnen de gemeente is voor de provincie ook 

van belang maar men maakt zich pas echt druk 

over de vraag: “hoe kom je vanuit je dorp naar 

de school of het werk in de stad in de buurt?”. 

Vraagstukken die gemeentegrenzen overschrij-

den dus.

De structuur van het bestuur is bij de provincie 

ook vergelijkbaar met die van een gemeente. 

De Provinciale staten is “de gemeenteraad van 

de provincie”. De provinciale evenknie van een 

wethouder is de gedeputeerde en “de provin-

ciale burgemeester” is de Commissaris van de 

Koning. Als wethouder heb ik veel contact met 

gedeputeerden.

Zo heb ik de afgelopen periode intensief 

samengewerkt met gedeputeerde van Hijum 

lijsttrekker

Eddy van Hijum

moeten werken. Daarom moet de informatie-

voorziening goed op orde zijn zodat iedereen 

weet waar men aanspraak op kan maken indien 

dat nodig is. Verder moeten we deze onderwer-

pen niet schuwen en het met elkaar bespreken, 

want niemand kiest voor armoede!

Het doel van dit beleid is het vergroten van de 

zelfredzaamheid. Men moet, met hulp, weer 

grip krijgen op de eigen situatie en zelf een 

stap vooruit zetten. Daarom geven wij geen vis, 

maar een hengel! Het opdoen van een succes-

ervaring en zelf iets voor elkaar krijgen vergroot 

het zelfvertrouwen en geeft meer vertrouwen 

in de toekomst.

Genevive Compagner 

(CDA) om snel internet in plattelandsgemeen-

ten te regelen. Als gemeente alleen was dat niet 

gelukt omdat een glasvezelnetwerk alleen aan-

gelegd wordt als er voldoende aansluitingen op 

worden gemaakt. Dat gaat niet binnen 

de gemeentegrenzen van Staphorst maar wel 

samen met de buurgemeenten om ons heen. 

En dat is gelukt, yes! Hierbij was de provincie op 

de achtergrond erg actief. Men bracht gemeen-

ten bij elkaar, zocht veel zaken uit en hielp zo 

om het geregeld te krijgen.

Dit is een voorbeeld waarbij een CDA-pro-

gramma en het gedachtengoed daarachter 

goed aansluit bij de wensen van de inwoners 

van een gemeente als Staphorst. Om de wensen 

van onze inwoners bij CDA-Overijssel onder de 

aandacht te brengen is een goede verbinding 

met gedeputeerden en fractie onmisbaar. Van-

daar dat ik mezelf als lijstduwer voor CDA-Over-

ijssel beschikbaar heb gesteld.

Bert Krale 

de gemeente samen op ? 

De provincie vindt dat grote winkels zich 
niet in Staphorst mogen vestigen. De pro-
vincie vindt dat een bedrijf geen grote lo-
catie mag ontwikkelen in Staphorst. De 
provincie wil dat bedrijven van buiten Stap-
horst zich niet in Staphorst gaan vestigen. 
Het beeld dat we hebben van de provin-
cie is toch vooral remmend. Niet te groot 
en niet te veel groei in Staphorst. Overijs-
sel vindt dat Zwolle de groeigemeente wat 
bedrijventerreinen betreft is, daar moeten 
ondernemingen zich vestigen. Jammer en 
een gemiste kans, want het is juist voor 
Staphorst goed dat bedrijven zich hier ves-
tigen. Goed voor de gevestigde onderne-
mers, goed voor de huizenbouw en uitein-
delijk ook voor de algemene voorzieningen. 
De provincie gaat ook over het busvervoer. 
Een goede busverbinding is een must voor 
bedrijven om stagiaires te trekken. Dat be-
tekent een goede aansluiting op de trein en 
een bushalte op de bedrijventerreinen. Nu 
kom je op het station aan met de bus en 
vertrekt de trein precies voor je neus. En 
de dichtstbijzijnde bushalte is 1,5 km van 
de bedrijventerreinen af. Het is tijd dat dit 
gaat veranderen!
Daarom is het zo belangrijk dat óók (of 
zelfs juíst) het belang van Staphorst wordt 
vertegenwoordigd in de provincie. Ik ben 
blij dat Jacob Spiker op een verkiesbare 
plaats staat om op te komen voor ons Stap-
horster belang!

Herriët Brinkman

in Overijssel 

Kandidatenlijst CDA Overijssel: 

1. Eddy van Hijum
Raalte

2. Wim Duitman
Kampen

3. Bouwien Rutten
Dinkelland

4. Ben Eshuis
Hof van Twente

5. Susan Faal
Rijssen-Holten

6. Jerry Blekkenhorst
Twenterand

7. Jeroen Piksen
Hellendoorn

8. Bart van Moorsel
Deventer

9. Moniek Kleinsman
Ommen

10. Henk Meulink
Hardenberg

11. Klaas de Lange
Steenwijkerland

12. Marieke Blom
Almelo

13. Jacob Spiker
Staphorst

14. Karin van der Toorn
Olst-Wijhe

15. Douwe Prinse
Hardenberg

16. Peter van der Terp
Steenwijkerland

17. Annemiek Wassink
Wierden

18. Henk Selles
Kampen

19. Margreet Bosma
Zwartewaterland

20. Mart van Lagen
Enschede

21. Marlies Wielens
Hengelo

22. Martijn van der Veen
Zwolle

23. Gert van Lente
Zwartewaterland

24. Bert Krale
Staphorst

25. Niels Tomson
Dalfsen

26. Jan Riesewijk
Losser

Stem Staphorst in de Staten!

Snellere verbindingen openbaar vervoer - bussen: 

aansluiting op trein verbeteren, betere verdeling bus-

haltes, eerder beginnen, snelbus

Starters woningen – voldoende huisvesting voor jon-

geren en eigen woningbezit stimuleren met starters-

lening

Saneren asbestdaken - asbest van het dak, zonnepa-

nelen erop, geen zonnevelden zonder dubbelfunctie

Stroom door wind: windmolens omdat het moet. 

Grondeigenaren en mensen in de omgeving moeten 

mee profiteren
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