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ZUIDPLAS 
 

Denk en doe mee! 
 
Op dit moment zijn de drie werkgroepen die de verkiezingen en 
de samenwerking met GroenLinks moeten voorbereiden  druk 
bezig om de benodigde zaken op papier te krijgen. 
 
Uit de verschillende werkgroepen komt steeds het  zelfde geluid 
‘de samenwerking gaat prima en sfeer waarin het gebeurt is 
ronduit positief te noemen’. Ik moet zeggen dat mij dat buiten-
gewoon positief stemt. Het is geen kleine maar wel een leuke 
klus gebleken om deze samenwerking tot stand te brengen. 
Vanuit onze partij en vanuit GroenLinks zijn  op dit moment zo’n 
tien à twaalf mensen aan het werk. 
 
Als u  interesse heeft in de lokale politiek maar nog meer een  
sociale, groene  en leefbare gemeente van belang vindt, dan 
nodig ik u graag uit voor een gesprek met een van onze lokale 
bestuurders en een bestuurslid van de afdeling. Wij zijn uiter-
aard zeer geïnteresseerd in uw opvattingen en uw ideeën.  
Wij hopen natuurlijk dat zo'n gesprek  het begin is van een blij-
vende betrokkenheid met de lokale politiek in welke vorm dan 
ook. 
 
Actief worden binnen onze partij betekent niet dat u onmiddel-
lijk al u vrije tijd kwijt bent. Als u ons incidenteel zou willen on-
dersteun bij specifieke activiteiten zijn wij al blij. En laten we 
eerlijk zijn: onze inwoners en onze gemeente verdienen toch de 
best mogelijke toekomst? Ook u kunt daar een steentje aan bij-
dragen. 
 
Zo zijn wij op zoek naar iemand die ons kan helpen het opzetten 
van een communicatieplan voor de komende verkiezingen. 
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die zo nu en dan in 
praktische zin de armen uit de mouwen willen steken.  
En last but not least:  wij zijn in de komende tijd natuurlijk op 
zoek naar mensen die op de lijst van de PvdA en GroenLinks 
willen staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 
 
Ik zou u graag eens willen ontmoeten! 
 
Chris Nebelstein , 
 
Afdelingsvoorzitter PvdA Zuidplas. 
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Voor uw agenda 

* De volgende algemene ledenver-

gadering is op woensdag 26 juni om 

definitief te besluiten over de sa-

menwerking met  GroenLinks . 

* Op 15 juni organiseert de Tweede 

Kamerfractie  een open dag. 

Helpt u mee? 

Voor de  komende verkiezingscam-

pagne zoeken we de ondersteuning 

van iemand met kennis van com-

municatie. Ook voor andere cam-

pagneactiviteiten kunnen we hulp 

gebruiken! 
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25 jaar lid van de PvdA. 

Op 1 mei j.l. mochten Ed Diersmann (l.) en Chris Nebelstein (r.) speldjes 
uitreiken aan het echtpaar Bokhoven in Moordrecht omdat zij beiden 
dit jaar 25 jaar lid zijn van onze partij. 
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 Lokale politiek: een noodzakelijk kwaad of een zegen? 

Enige bespiegelingen rondom het thema lo-
kale politiek. 

“Politieke leiders horen in de Tweede Kamer en niet in 
het kabinet. Dat is goed voorde positie van de Kamer ten 
opzichte van het kabinet. Het versterkt het dualisme, 
want ook fractievoorzitters van regeringspartijen kunnen 
dan binnen de marges van een regeerakkoord het onver-
sneden geluid van hun partij laten horen”. Zo begint een 
artikel van Frans Weisglas, oud-Kamerlid en oud-
Kamervoorzitter in de rubriek Opinie en Debat in de 
Volkskrant van 15 april 2013. 

Je kunt deze stelling bijna naadloos doortrekken naar de 
gemeentelijke, lokale politiek. Sinds 2002 is ook daar het 
dualisme ingevoerd en kunnen raadsfracties onafhanke-
lijk(er) opereren van het lokale kabinet, te weten het 
college van burgemeester en wethouders. Zo althans 
was het bedoeling van de invoering van het dualisme, 
vooral bedoeld om de gemeenteraad, de volksvertegen-
woordiging, weer als volksvertegenwoordiging te laten 
functioneren. De raad moet vooral zijn eigen agenda be-
palen; de lokale politieke leiders, de wethouders, maken 
niet langer deel uit van de raad en hoeven ook niet meer  
perse  uit diezelfde raad te worden gerekruteerd. Het 
zou allemaal moeten leiden tot meer transparantie, 
meer duidelijkheid en meer openheid van het lokale po-
litieke proces. 

Ik laat het aan de lezer over om tien jaar na invoering 
van het dualismede op lokaal niveau de balans op te ma-
ken over het wel of niet geslaagd zijn van de invoering 
daarvan. Wel wil ik een paar kanttekeningen maken met 
betrekking tot het thema lokale politiek.  

De lokale politiek is niet de landelijke politiek. Daarvoor 
zijn de verschillen te groot. Is de landelijke politiek voor 
veel mensen een zaak die ver van ze afstaat, voor de lo-
kale politiek geldt dan allerminst. Die speelt zich af in de 
dagelijks leefomgeving en gaat over het regelen van her-
kenbare dingen om de hoek. De lokale politiek is dichtbij 
en grijpt soms diep in het alledaagse. Iedereen heeft er 
mee te maken. Of het nu gaat om de OZB belasting, over 
hondenpoep, de subsidie aan de sportvereniging of het 
ophalen van huisvuil (stuk voor stuk overigens dankbare 
onderwerpen op een verjaardagspartijtje): het gaat bijna 
iedere inwoner aan en, sterker nog, ook bijna iedereen 
heeft er wel een mening over.  

Het merendeel van de mensen brengen de meeste tijd 
door in hun dagelijkse leefomgeving. Daar willen ze een 
behoorlijk dak boven hun hoofd hebben, in een rustige 
veilige omgeving, daar moeten de kinderen nog veilig 
buiten kunnen spelen en behoorlijk onderwijs kunnen 
genieten, daar willen ze voorzieningen hebben voor re-

creatie, sport en spel, daar willen ze terecht kunnen voor 
hun  dagelijkse boodschappen en daar hebben ze mees-
te sociale contacten via familie en tal van kerkelijke en 
maatschappelijke instellingen. Het is in die dynamiek van 
alledag dat de lokale politiek aan de slag is.  

En die dagelijks leefomgeving, die lokale huishouding, 
moet op orde worden gehouden. Die moet worden on-
derhouden, daarin moet worden geïnvesteerd. Dat ge-
beurt niet vanzelf, maar vraagt inspanning en inzet. Na-
tuurlijk van en door inwoners zelf, maar bovenal van de 
lokale politiek die een klimaat moet scheppen en de 
voorwaarden moet creëren waarin dit alles mogelijk is.  

Lokale politiek gebeurt voor en door mensen. Mensen 
met een verschillende achtergrond, een verschillende 
opleiding, ervaring,  politieke opvatting en een verschil-
lende kijk op het oplossen van problemen. Maar die alle-
maal – door alle politieke opvattingen heen -  een ding 
voor oog hebben; in een democratisch bestel te komen 
tot de best mogelijk en haalbare oplossingen voor de 
lokale samenleving.  Dat is de kern(opdracht) van de lo-
kale politiek. Het politieke landschap kan nog zo verschil-
lend zijn; een ding staat vast: lokale politiek kan niet zon-
der lokale politici. Die zijn het gezicht van de lokale poli-
tiek.  

Al die gemeenteraadsleden en wethouders die elke dag 
weer aan de slag zijn voor het welzijn van hun stad of 
dorp. Politici, veelal gerekruteerd uit of aanbevolen door 
lokale politieke partijen, en voor het merendeel aan de 
slag  op basis van het mandaat van de kiezer. En dan is 
het niet zo belangrijk of dat gebeurt  in  een monistische 
of een dualistische systeem. Belangrijker is dat er bij de 
hoofdrolspelers sprake is van betrokkenheid bij het 
openbaar bestuur en van passie voor de openbare zaak. 
Politieke partijen zijn hierbij het voertuig van waaruit de 
lokale politiek vorm en inhoud krijgt. Zonder politieke 
partijen gaat het niet, althans zal een platform ontbre-
ken van waaruit visie op en betrokkenheid bij het 
(lokaal) bestuur wordt ontwikkeld en aangestuurd. Daar-
om moeten we politieke partijen koesteren. Het in de 
bakermat van de lokale democratie. 

Lokale politiek; los van discussies over schaalvergroting, 
versterking van bestuurskracht, opschaling of wat dan 
ook, de burger zal “ zijn” lokale bestuur in de regel graag 
dichtbij hebben, benaderbaar, nabij en toegankelijk, 
waar nodig als vangnet, waar nodig sturend, voorwaar-
denscheppend of richtinggevend. En dat zal ook voor de 
toekomst de opdracht van de lokale politiek blijven. 

 

Otto Dijkstra—PvdA-lid Nieuwerkerk aan den IJssel 
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 Ons PvdA-raadslid Ed Diersmann 

 

De fractie en bestemmingsplannen. 
 

Wat is een bestemmingsplan? 

Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan 
waarvoor het gebruikt mag worden en wat gebouwd 
mag worden. De wijze van gebruik en bouwen is vastge-
legd door middel van bestemmingen zoals wonen, be-
drijven, verkeer of groen. Het bestemmingsplan wordt 
door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van 
10 jaar. Het bestemmingsplan geeft aan wat is toege-
staan, maar verplicht niet tot uitvoering daarvan. Als een 
bestemmingsplan de procedure heeft doorlopen en is 
vastgesteld, is zowel de bevolking als de gemeente eraan 
gebonden. 

 

Bovenstaande tekst is letterlijk overgenomen van de 
website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl). 
Duidelijk zou je zo zeggen. Gedurende 10 jaar weet je 
wat je mag en wat je kan verwachten in jouw omgeving. 
De praktijk is echter anders. 

Geregeld komt het voor de ondernemers of burgers, be-
wust of onbewust, iets op hun eigendom realiseren dat 
niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. 
De gemeente zou dan handhavend dienen op te treden. 
Meestal komt men pas in actie als omwonenden de ge-
meente hebben gewezen op een overtreding. En hand-
having komt meestal pas om de hoek kijken als er een 
verzoek tot handhaving is gedaan. En ook dan kan het zo 
zijn dat er niet gehandhaafd wordt, maar dat door mid-
del van een wijziging van het bestemmingsplan de situa-
tie alsnog gelegaliseerd wordt. De gemeenteraads-fractie 
van de Partij van de Arbeid heeft daar veel moeite mee 
en heeft dat ook duidelijk laten blijken. 

 

Een tweede aspect is de geldigheidsduur van een be-
stemmingsplan: 10 jaar. Daarmee werd het in het verle-
den niet zo nauw genomen. Gemeenten hebben tot 
2013 de tijd gekregen om hun bestemmingsplannen op 
orde te krijgen. Bestemmingsplannen mogen niet meer 
dan 10 jaar verouderd zijn en veel plannen in Zuidplas 
zijn ouder, soms veel ouder. Dit was al geruime tijd be-
kend, maar je raadt het al: fractiegenoot en -adviseur 
Johan Helmer en ik krijgen de komende tijd een grote 
hoeveelheid aan geactualiseerde bestemmings-plannen 
te verwerken in de programmacommissie Ruimtelijke 
Plannen. Het merendeel daarvan is “conserverend”, dat 
wil zeggen dat er niet veel verandert. Toch is het goed 
om er aandacht te besteden wanneer in jouw omgeving  

 

 

 

 

een plan geactualiseerd wordt. Komt het plan overeen 
met de huidige situatie? Kan ik toekomstige wensen rea-
liseren? Zij er ontwikkelingen mogelijk die ik liever niet 
wens? 

 

De bestemmingsplannen voor grote projecten, zoals Ze-
venhuizen-Zuid, Moerkapelle-West en Nieuwerkerk-
Noord  zijn zal vastgesteld. Voor de woningbouwontwik-
kelingen in Vijf Akkers Noord te Moordrecht dient het 
bestemmingsplan nog opgesteld te worden. 

 

Op de gemeentelijke pagina www.zuidplas.nl onder 
“Ruimtelijke plannen” staat uitvoerig beschreven hoe 
een bestemmingsplan tot stand komt en waar je de be-
stemmings-plannen kunt vinden. 

 

Voor vragen en opmerkingen kan je ook terecht Johan 
Helmer en mij. 

 

Ed Diersmann 

Gemeenteraadslid, woordvoerder Ruimtelijke Plannen. 


