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Column Michiel  
van de Kasteelen
Het is in de politiek lastig om je ‘vergezicht’ vast te houden. 
Steeds weer komt de waan van de dag langs, moet je weer ergens 
op reageren, kan je die korte termijn vraag toch niet laten liggen.

Daarom is het goed een ‘Vergezicht’ te maken, niet alleen in de 
aanloop naar de verkiezingen, maar ook nu we de helft van deze 
raadsperiode erop hebben zitten. 

Met deze Vergezicht willen we – zoals Margreeth het in haar  
Voorwoord zegt – de verbinding zoeken met de inwoners van 
Westerveld. We willen laten zien waar we nu zijn, hoe we ons  
daarbij voelen, maar vooral willen we onszelf en de lezers  
herinneren aan ‘waar we het voor doen’.

Daarbij willen we optimisme uitstralen. Niet het optimisme van 
 ‘alles komt vanzelf wel goed’, maar het optimisme 2.0. René  
Gudde zei ooit: “Een optimist is eigenlijk een optimeerder, iemand 
die vindt dat we alle zeilen bij moeten zetten om te verbeteren 
wat er te verbeteren valt en die dat doet zonder enige garantie 
dat het daadwerkelijk goed komt.”

Geen optimisme tegen beter weten in, maar optimisme als  
opdracht. 

Land en Samenleven is het thema 
van dit Vergezicht. Samenleven, 
verbinding… Op het moment 
dat ik dit schrijf, begin oktober, 
heeft niemand nog enig idee 
hoe ons samenleven eruitziet 
als dit Vergezicht uitkomt. Een 
ding is zeker, we zijn nog niet 
van Corona af. Nabijheid is niet 
meer vanzelfsprekend, we hou-
den afstand en vermijden fysiek 

contact. ‘Mensen vereenzamen’, schrijven de media. Marjan 
Slob gebruikt voor ‘eenzaamheid’ de definitie: ‘eenzaamheid is 
lijden aan het gebrek aan verbinding’. 

Verbinding is nou precies wat we als Progressief Westerveld  
wel willen. Ook als dat fysiek wat lastiger te organiseren is.  
We willen als partij verbinding houden met de samenleving, we 
willen weten wat er speelt, wat inwoners nodig hebben om hier 
in gezondheid en welzijn te kunnen samenleven. Dan kunnen 
we ook de fractie blijven voeden en scherp houden op het pro-
gramma, dit concreet inhoud geven en het telkens actualiseren. 
We willen er met elkaar voor zorgen dat mensen in verbinding 
kunnen blijven en samen werken aan een weldadige gemeente 
Westerveld, waar iedere inwoner zijn verantwoordelijkheid kan 
nemen om zijn of haar bijdrage te leveren aan onze samen-
leving. Samenkomen, of dat nou fysiek, via beeldbellen of 
schrijvend is. 
We wonen met elkaar op dezelfde grond, we ademen dezelfde 

lucht. We willen op dit stukje land van ons in duurzaamheid met 
elkaar samenleven. 

We hebben als Progressief Westerveld daar verhalen over. Ver-
halen over samenleven van inwoners, van inwonersinitiatieven, 
van mooie vormen van en dromen over duurzaamheid, over 
welzijn, over landgebruik. Er is ook het verhaal van de fractie 
over hoe het ging, de eerste twee jaar van deze raadsperiode, 
over de realiteit van het politieke werk waarin het soms lukt en 
soms ook niet om ons programma uit te voeren.

Verhalen met idealen hebben we nodig. Verhalen die onze 
inspiratie voeden om er alles aan te doen dat we een gemeen-
te Westerveld krijgen waar we in gezondheid en welzijn met 
elkaar kunnen leven, waar het vanzelfsprekend is dat we voor 
ons land zorgen met alles wat daarop leeft en groeit. 

Mensen die de moed een beetje verloren zijn, moeten met hun 
hoop bij ons terecht kunnen, omdat er echt iets kan veranderen 
door onze partij als we er samen voor gaan. 

Deze Vergezicht helpt ons aan ideeën, aan inspiratie en nodigt 
uit om mee te doen. Hartelijk welkom, op weg naar het Land 
waar het goed Samenleven is.

Margreeth van der Kooij
Voorzitter Progressief Westerveld
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Interview met Michiel
van de Kasteelen; 
fractievoorzitter
Door: Alok van Loon 

 

We moeten het elastiek 
op spanning houden

Dus toen knapte het elastiek?
 
“Ja, toen was het Ho Stop! We hebben een grens bereikt, 
hier houdt het helemaal op. Dan moet je je vervolgens afvra-
gen: Wat Nu? We hebben in de fase die daar op volgde ons 
als oppositiepartij keihard verzet tegen het bestemmingsplan 
buitengebied omdat we daar spuitvrije zones in opgenomen 
wilden hebben. We hebben niet alleen tegen gestemd maar 
het diezelfde raadsvergadering bij de burgemeester voorge-
dragen ter vernietiging. We zijn keihard aan de slag gegaan 
om te laten zien dat we het er niet bij lieten zitten, en… 
tegelijkertijd hebben wij ook meegedacht met andere fracties 
over hoe wij de samenleving weer met elkaar in verbinding 
konden brengen. We kunnen niet met de rug naar andere 
fracties staan, we MOETEN het samen doen.”

Hoe zie je de toekomst?
 
“Ik heb veel zin om deze raadsperiode af te maken en door 
te gaan zoals we het gedaan hebben. We geven stem aan 
onze politieke en maatschappelijke opvattingen en idealen, 
we houden ons aan de spelregels van de gemeentepolitiek 
en hebben de dure plicht om samen te werken en verbinding 
te zoeken met andere fracties en de Westerveldse samenle-
ving. Kortom: we gaan voor onze idealen en proberen het 
elastiek op spanning te houden. Met misschien iets meer 
rugwind vanuit de samenleving.”

Bij de vorige verkiezingen werd Progressief Westerveld de 
grootste partij. Met bijna een kwart van de stemmen nam de 
partij het voortouw bij de vorming van een college en lever-
de een wethouder. Maar al na een jaar strandde de coalitie 
en vervlogen veel groene ambities. 
Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen blikt terug. Een 
gesprek over keihard Nee zeggen, alleen staan en ook weer 
doorgaan, over verbinding zoeken en verantwoordelijkheid 
nemen.

We zitten op corona afstand aan een keukentafel in Eemster. 
Ondanks het herfstachtige weer kwam hij op de fiets vanuit 
Lhee. Als jurist internationaal recht spreekt hij bedachtzaam 
en weegt z’n woorden. 

Progressief Westerveld won de  
verkiezingen met een ambitieus  
verkiezingsprogramma. Er daagde een ‘groene lente’. Wat 
ging er mis?
 
‘’We hebben keihard gewerkt en we zullen desondanks aan 
de kiezer moeten uitleggen dat het niet gelukt is. Mensen 
stemmen op een partij omdat ze hopen en verwachten dat 
die hun politieke wensen binnen vier jaar gaat uitvoeren. En 
als dat niet gebeurt dan knappen ze af op dé politiek. Maar 
we moeten ons realiseren, en dat moet de kiezer ook begrij-
pen, dat een verkiezingsprogramma geen belofte is. Het is 
niet zo dat de klus per se binnen 4 jaar geklaard is. We zijn 
op weg. Als fractie worden je mogelijkheden gedicteerd door 
het getal, in ons geval vier zetels. Maar ook of en hoe je kunt 
samenwerken met de overige dertien zetels en of je ande-
ren kunt overtuigen van je zaak. Dat is een duivels dilemma. 
Dat is als elastiek. Op het moment dat je het elastiek te ver 
oprekt, dat je te veel inlevert van je eigen standpunten, te 
veel meedoet aan het handjeklap van de gemeenteraad, dan 
knapt het elastiek. Dan verlies je je identiteit. We moeten het 
elastiek op spanning houden.”

Heb je een voorbeeld?
 
“Ja, bijvoorbeeld het vluchtelingenprobleem leeft enorm 
binnen onze partij. De onmenselijkheid emotioneert ons. Wij 
wilden meedoen met de Coalition of the Willing, een actie 
van Stichting Vluchteling, die Nederlandse gemeentes opriep 
om 500 extreem kwetsbare kinderen uit Lesbos op te nemen
 

Wij stelden voor dat Westerveld daar een minieme bijdrage 
aan zou leveren, de opvang van 5 kinderen. Er waren meer 
dan 150 gemeentes die daar aan mee wilden werken. Maar 
binnen Westerveld was daar geen enkel draagvlak voor, nul, 
noppes!!! We stonden alleen!!! Dan kan je nog zoveel willen, 
maar dan houdt het gewoon op.” 

Wat veroorzaakte uiteindelijk de breuk  
in de coalitie?
 
“De lelieteelt was een hot item bij de verkiezingen. We zijn 
het college ingegaan met de afspraak met onze coalitiepart-
ners, dat wij een jaar lang de dialoog met de telers een kans 
zouden geven en dat wij daarin uitzicht wilden creëren voor 
een omslag naar verduurzaming. We zouden dat jaar niet met 
maatregelen komen die dat proces konden doorkruisen. We 
hebben een jaar lang met de telers gepraat en gezocht naar 
een integrale aanpak van een maatschappelijk probleem. Op 
allerlei manieren hebben we bekeken hoe we met elkaar de 
omslag konden maken. Bijvoorbeeld via het bestemmings-
plan of via een platform en fonds duurzame landbouw. 

Het enige wat we hebben gezien is dat de telers niet wilden. 
Zij stelden zich op het standpunt dat alles wat zij doen met 
‘gewasbescherming’ wettelijk is toegestaan. Toen wij als 
fractie en partij na een jaar de conclusie trokken dat het tijd 
werd om als overheid maatregelen te nemen, zeiden onze 
coalitiepartners Gemeente Belangen en DSSW: Daar doen 
wij niet aan mee. 

Kijk en dat is dus de politieke context van Westerveld. Ik heb 
mensen gesproken, o.a. op avonden van Meten=Weten, die 
in volle overtuiging op DSSW of Gemeentebelangen hebben 
gestemd omdat die zo’n goed verhaal over lelieteelt in hun 
programma had staan. Deze mensen zijn bedrogen uitgeko-
men!”
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‘Ik zou zeker eens gaan praten met Ruth Middelwijk’ raadde  
onlangs iemand uit mijn netwerk mij aan. ‘Die is goed bezig’. 

Niks teveel gezegd, bleek al snel. Ondernemend, creatief en 
verbindend zijn kwalificaties die al snel bij me opkwamen. 
Behalve boerin is Ruth werkzaam bij Cruydt-Hoeck voor o.a. 
PR en communicatie én is zij (een van de) drijvende kracht(en) 
achter Makker van een Akker. Met dat laatste zitten we gelijk 
in de duurzame ontwikkelingen van Westerveld. Binnen het 
gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid worden oude 
akkerstructuren teruggebracht en ingezaaid met oude gewas-
sen. Niet alleen omdat het mooi is en goed voor grond en de 
biodiversiteit vergroot maar ook om uiteindelijk met streek-
producten te komen. Alweer zo’n verbindende factor binnen 
onze gemeente. De courgettes liggen inmiddels volop bij 
alle Coop’s. 

Op de Hoeve Koning Willem III boert Ruth samen met haar 
man Aaldert op hun melkveebedrijf van 115 koeien. Deze 
Hoeve uit 1906 staat symbool voor de schaalvergroting van 
die tijd waar destijds 60 mensen werkten en voor bemesting 
ook menselijke fecaliën uit Amsterdam werden aangevoerd. 

Nu, ruim 100 jaar later, is de vraag voor welke actuele dilem-
ma’s het boerenbedrijf staat. Verbinden met de omgeving, 
kringloop landbouw en biodiversiteit zijn thema’s waar elke 
boer keuzes in moet maken. Ook voor Ruth en haar man 
geldt dat verwevenheid van landbouw en natuur essentieel is 
voor de toekomstige landbouw. Op hun bedrijf is dat al lan-
ger gemeengoed: de dassen mogen genieten van de mais, 
het voer voor de koeien is voornamelijk lokaal en zonder soja, 

in de weiden groeien vier soorten klaver. 
Ruth zoekt tevens naar nieuwe verbindingen tussen hun gron-
den: Koepaden, zodat niet alleen het verweiden eenvoudiger 
wordt maar de koeien ook veel meer vrijheid hebben om van 
wei naar stal te gaan (om te melken) en v.v. Alle elementen 
voor duurzame melk wordt op hun bedrijf onderzocht en 
uitgewerkt. Zo werken ze hard om aan alle eisen te voldoen 
voor ‘On the way to Planet Proof’-melk; een keurmerk waarin 
eisen gelden voor diergezondheid, klimaat en biodiversiteit. 
Zodat ze dat in de nabije toekomst kunnen gaan leveren.

Naast verwevenheid landbouw en natuur is voor Ruth we-
derkerigheid een belangrijk thema. ‘We vragen wat van onze 
dieren wat betreft melkproductie, daar moet veel tegenover 
staan’. Dat wil zeggen geen antibiotica tenzij de nood aan de 
koe is, niet of nauwelijks bestrijdingsmiddelen én een bodem 
die in balans is: wat je gebruikt geef je terug. 

Een hoopvol en inspirerend gesprek was het. ‘Er liggen veel 
kansen. Samen met de natuurbeheerders de burgers en na-
tuurlijk de natuur, komen we een heel eind’, aldus Ruth. 

Ondernemen op basis 
van wederkerigheid
In gesprek met Ruth Middelwijk; Boerin op 
de Hoeve Koning Willem III, Frederiksoord 
Door: Jos Verheul

oase van 8600 m2. Ze houdt haar akker 
in topconditie door de bodem te verbe-
teren met eigen compost, brandnetel-
gier en wilgenthee, wat ook maakt dat 
de vochthuishouding op orde blijft. Ze 
houdt rekening met de voortschrijden-
de droogte door haar planten daarop 
te selecteren. De kikkerpoel draagt bij 
aan de biodiversiteit. Ze werkt alleen, 
geholpen door één vrijwilliger en een 
legertje ‘hulptroepen’. Het resultaat is 
een akker die vol staat met een enorme 
diversiteit aan planten en waar grote 
aantallen insecten het erg naar hun zin 
hebben. Tijdens onze wandeling over 
de akker kwamen we zelfs een kraam-
kamer van de koninginnenpage tegen! 
Op haar website (http://bloemenoogst.
nl) kun je doorklikken naar een film-
pje met een korte impressie van al dit 
moois. 
Het kleinschalig, biologisch en duur-
zaam telen van bloemen uit het seizoen 

is een opkomende bedrijfstak. Er zijn 
tenminste acht bedrijven in Noord-Ne-
derland, allemaal geleid door vrouwen! 
Biologische bloemen is nog lang geen 
gemeengoed. Belangstelling is er wel, 
maar goedkope import, lage prijzen 
bij de groothandel en onbenut innova-
tiepotentieel vanuit onze samenleving 
belemmeren de groei. 

Eline is haar bedrijf bewust begonnen 
zonder leningen of hypotheek. Dat 
kan doordat ze de grond voorlopig 
in bruikleen heeft van de Hobbitstee 
en pas op termijn gaat bijdragen aan 
deze gemeenschap. Haar investering 
in plantmateriaal en gereedschappen 
deed ze op basis van crowdfunding. 
Door de gesloten kringloop houdt 
ze haar investeringen laag. Bloem en 
Oogst is groeiend, hoewel Corona ook 
hier een domper betekent: minder 
trouw- en rouwboeketten bijvoorbeeld. 

Toch is haar verwachting dat ze over vijf 
jaar voluit draait. 

Het succes van Bloem en Oogst is 
volgens Eline gebaseerd op plezier in 
het ambacht, het werken op haar eigen 
tuin, volle aandacht voor bodem en 
planten en haar idealisme. Toekomst-
plannen? Jazeker, ze werkt aan een 
groter assortiment producten door 
alles van de plant te gaan benutten: 
van wortel tot zaad. Ze wil bijvoorbeeld 
zeep gaan maken. 

Hoe ze haar bedrijfsvoering ook wil 
gaan ontwikkelen, het belangrijkste 
blijft het observeren van de planten. 
Daar werkt ze mee. Haar motto: ‘de 
plant weet het het beste, vertrouw daar 
maar op’

Het verhaal van 
Bloem en Oogst
Gesprek met Eline Houtkamp

Door: Jos Verheul

Twee liefdes brachten Eline ‘bij ons’ in Westerveld. Haar liefde voor 
planten en bloemen, aangewakkerd in Nieuw-Zeeland waar ze in 
contact kwam met een groep mensen die zich sterk maakt voor de 
oorspronkelijke inheemse plantgemeenschappen én haar liefde voor 
Gossen die ze tijdens haar stage bij de Vrolijke Noot op de Hob-
bitstee ontmoette. Ze bleef en heeft nu haar eigen bedrijf: Bloem en 
Oogst waar ze snijbloemen van het seizoen teelt. 

Haar kleinschalige, duurzaam beteelde akker op de Hobbitstee is een 
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Maar zowel Henk als Jan zien dat als 
ongewenst. “Daarmee zijn we niet van 
de spanning af, integendeel”. Natuur 
is nu eenmaal niet statisch en het liefst 
zien beiden verweving tussen natuur, 
landbouw en andere functies zoals 
recreatie. Nu zitten deze functies elkaar 
noodgedwongen vaak in de weg. Alles 
is daarmee een deelbelang gewor-
den, dat separaat wordt bezien, óók 
natuurbehoud. En om natuur enigszins 
overeind te houden zijn soms nood-
maatregelen nodig wat weer leidt tot 
polarisatie. Het grote spanningsveld 
hierin draait (natuurlijk) om economie. 
Het uitgangspunt in onze samenleving 
is voortdurende groei. Dat voorkomt 
dat we ingaan op structurele oorzaken 
mede ingegeven door versnipperde 
verantwoordelijkheden. Ieder probeert 
binnen zijn eigen ‘schotjes’ het goe-
de te doen. Er wordt wel nagedacht 

over ‘ontschotten’ maar de discussies 
daarover worden te vaak gevoerd op 
enkelvoudige thema’s (stikstof, CO2, 
mest, natuurdoel, etc.) en niet in hun 
onderlinge samenhang. 

Henk is er inmiddels van overtuigd dat 
veel boeren wel anders willen maar 
klem zitten: de kostprijs gaat voortdu-
rend omhoog maar de opbrengstprij-
zen blijven gelijk of dalen en ze hebben 
daar geen invloed op. Dat frustreert. 
Prijzen worden gedicteerd door een 
kleine groep inkoopbureau ’s. 

We moeten af van krampachtig beleid. 
De problematiek rond natuur én 
landbouw is daarvoor te groot en te 
complex: de bodem is ons basiskapi-
taal maar ze daalt, verdroogt, verliest 
vruchtbaarheid, verdicht, verzilt verzuurt 
en raakt vergiftigd. Er is brede consen-

sus dat het zo niet meer gaat en de 
landbouwtransitie is dan ook een van 
onze belangrijkste opgaven. Het rijk 
stimuleert daarom de beweging naar 
kringlooplandbouw. Parallel daaraan 
wordt gewerkt aan Nationale Parken 
Nieuwe Stijl: dat zijn unieke gebieden 
in Nederland, waar natuur, landschap-
pen en cultuur samenkomen. Die 
gebieden kennen een grote diversi-
teit aan historische waarden, lokale 
voedselvoorziening, ecosystemen, 
planten en dieren die daarom om een 
andere inrichting vragen. Een Natio-
naal Park Nieuwe Stijl is meer en moet 
meer zijn dan een natuurterrein dat nu 
aangewezen is als Nationaal park. Het 
zijn grotere samenhangende gebieden 
rond natuurkernen waarmee bewo-
ners, maatschappelijke instellingen en 
(agrarische) ondernemers zich verbon-
den voelen. Dat betekent geen extra 

Wat is natuur? Een even eenvoudige als complexe vraag. 
Volgens Pieter Schroevers, de leermeester van Jan 
Gorter is natuur ‘alles wat zichzelf ordent en handhaaft, 
al dan niet in aansluiting op menselijk handelen maar niet 
volgens menselijke doelstellingen’. Henk zegt het een-
voudiger: “Onze complete leefomgeving is natuur. Ons 
biotoop is het cultuurlandschap waar ons voedsel wordt 
geproduceerd, niet de bebouwde kom of het natuurge-
bied. De grootste fout de we hebben gemaakt is door 
alles te gaan scheiden. We bekijken alles apart”. Maar 

alles staat met elkaar in verbinding; of je nou natuurlijke 
grenzen wil hanteren of bestuurlijke. Een van de vragen 
is waaróm we zijn gaan compartimenteren; Als het gaat 
om natuur en landbouw (twee bekende ogenschijnlijke 
tegenpolen) is een van de redenen geweest om de op-
brengsten in de landbouw te maximaliseren. Als reactie 
daarop kwam het ‘conserveren’ van natuur. De overheid 
koos vanaf 1990 overigens bewust voor scheiding om van 
de belangentegenstellingen af te zijn: “we geven land-
bouw en natuur gewoon een eigen ruimte”. 

Wat is natuur?
Gesprek met Jan Gorter 
(Natuurmonumenten) en 
Henk Baptist (zelfstandig ecoloog)
 
Door: Jos Verheul

regels en beperkingen maar juist extra 
kansen: Het kunnen gebieden zijn waar 
als eerste meer middelen voor kring-
looplandbouw en landschapsherstel, en 
versterking van het toeristisch potenti-
eel voor worden vrijgemaakt.

In Westerveld zijn we in de gelukkige 
omstandigheid dat onze gemeente 
is toebedeeld met het Drents-Frie-
se Wold, het Dwingelderveld en het 
Holtingerveld. Samen met het Foch-
teloërveen zien Rijk, Provincie en tal 
van terreinbeheerders een Nationaal 
Park Nieuwe Stijl voor zich behalve.... 
de gemeente Westerveld. Die toonde 
zich uitermate terughoudend terwijl 
zo’n landschap veel kansen biedt voor 
landbouw, natuur, recreatie en lokale 
economie. Het is een zegen dat we 
in zo’n gebied wonen en werken. De 
kunst is om het landgebruik binnen 
zo’n park nieuwe stijl zodanig te gaan 
organiseren dat we zowel een klimaat-
bestendige, biodiverse, voedselrijke als 
circulaire toekomst tegemoet gaan. 
Kortom: terug naar verweving zodat de 
‘natuurlijke orde’ zich kan herstellen. 
Natuurorganisaties en boeren helpen 
bij die transitie is niet hetzelfde als 
grond kopen en dat toebedelen aan 
een terreinbeherende organisatie. Het 
betekent vooral herverdelen van func-
ties (landgebruik). Zowel de natuurorga-
nisaties als de landbouw hebben hierin 
een taak en een rol. Werd de landbouw 

na WO II gedwongen tot intensivering, 
nu zijn we het spoor terug aan het be-
wandelen. Dat wil allerminst zeggen dat 
we teruggaan naar het boerenbedrijf uit 
die tijd. Integendeel. Naast voedsel van 
topkwaliteit produceert het boeren-
bedrijf straks misschien ook wel hout, 
bouwgrondstoffen (hennep, bamboe), 
vegetatie voor daken of plantmateriaal 
voor voedselbossen en daarmee een 
nieuw landschap. Of is het dan nog wel 
een boerenbedrijf of heet het straks 
een ‘boerenlandbedrijf of een ‘grond-
stoffenbedrijf’? Wie zal het zeggen? 
Wat in ieder geval duidelijk wordt is dat 
ons landschap er over pakweg 50 jaar 
totaal anders uitziet. Maar de transitie 
is ingewikkeld en de grote vraag is: wie 
betaald de prijs? 

We hebben daarom vooral tijd én 
elkaar nodig. Dat laatste gaat steeds 
beter lukken gezien de vele initiatieven 
in onze gemeente en de samenwerkin-
gen die worden gezocht en gevonden. 
Hoeveel tijd we hebben is ongewis. 

Jan de GorterHenk Baptist
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Marjo’s ervaring tot nu toe is; je moet 
het samen doen, dus groepen bewo-
ners onderling en in samenspraak met 
de gemeente en deskundigen. Het 
gaat erom dat je er als inwoner achter 
komt wat wél en niet mogelijk is. Door 
het horen van de ervaringen van andere 
bewoners en de voorbeelden die ze 
geven, ontstaat er inzicht in de ontwik-
kelingen die eraan komen. Zo wordt 
wat vaag en ongrijpbaar was, concreet 
en hanteerbaar. 
 
Zo’n groep inwoners kan beginnen met 
het samen beantwoorden van de vraag 
“Wanneer is het aardgasvrij maken van 
mijn huis voor mij acceptabel, welke 
wensen en eisen heb ik?” Zo schrijf je 
een gezamenlijk Programma van eisen 
en wensen dat de basis kan zijn voor 
volgende stappen. Je kunt heel prak-
tisch werken door bijvoorbeeld voor 
een aantal verschillende typen huizen 
(verschillend in bouwjaar en grootte) 
een uitvoerig energieadvies te laten 
opstellen, waarbij alle bewoners van 
de ‘werkgroep’ mee mogen kijken en 
vragen mogen stellen. 
 
In zo’n advies staat wat wel en niet zou 
kunnen, wat de kosten en baten zijn 
en wat die zijn als je niets doet, welke 
subsidies en speciale leningen mogelijk 
zijn en hoe die aan te vragen.

De groep inwoners bespreekt de 
energieadviezen met de adviseur en 
komt tot nieuwe vragen en volgende 
stappen. 

De grootste succesfactor? Eerlijk en 
open zijn naar elkaar, alle argumenten 
voor of tegen op tafel leggen, je zorgen 
uiten. Blijven luisteren en denken in 
wat mogelijk is. Open blijven staan 
voor nieuwe ontwikkelingen. De trekker 
van zo’n groep – een bewoner zelf of 
iemand van buiten – hoeft dus niet alles 
te weten van warmtetechnieken. Hij of 
zij moet vooral goed kunnen luisteren 
en het mogelijk maken dat de groep 
vragen en zorgen met elkaar onder-
zoekt. 
 
En de gemeente? De gemeente neemt 
wensen, zorgen en eisen van bewo-
ners serieus en gaat een open gesprek 
hierover aan. De gemeente faciliteert 

bewoners die de zoektocht naar een 
aardgasvrije woning aan willen gaan, 
erkent dat inwoners deskundig zijn op 
hun woon- en wijksituatie en vraagt 
bewoners naar hun behoefte aan kennis 
en ondersteuning, zonder dat zelf al in 
te vullen. De gemeente zal moeten oe-
fenen in deze rol, net als de bewoners. 
Wie doet mee?

Hoe inwoners  bijdragen aan 
een effectieve warmtetransitie
Interview met Marjo Kroeze

Door: Margreeth van der Kooij

Ook weleens gedacht: ‘We zouden met een groep bewoners 
eens moeten nadenken over de warmtetransitie in plaats 
van alles overlaten aan de gemeente; het gaat tenslotte om 
onze eigen huizen, om onze eigen portemonnee?’  
Om vervolgens het idee weer voor je uit te schuiven:  
teveel kennis nodig, teveel onzekerheden, niet weten  
waar te beginnen. 

Marjo Kroese begeleidt warmtetransitietrajecten in opdracht 
van gemeenten. Aan haar de vraag: hoe zou een groep  
inwoners die aardgasvrij willen wonen het kunnen aanpak-
ken, als ze niet op de gemeente willen wachten maar zelf 
werk willen maken van de warmtetransitie? 

Westerveld en de Regionale Energie 
Strategie (RES)
Samen met elf andere Drentse ge-
meenten, de waterschappen en de pro-
vincie neemt de gemeente Westerveld 
deel aan de energieregio De Drentse 
Energietafel. Van daaruit wordt de Regi-
onale Energie Strategie geregisseerd. 
De RES kent twee lijnen: lokale opwek 
van duurzame elektriciteit en een lokale 
warmtevisie. 

Duurzame opwek van elektriciteit
De ambitie van de gemeente Wester-
veld is een lokale opwek te realiseren 
van 102.000 kWh (Kilowattuur). Daarvan 
is 27.000 kWh al gerealiseerd of in de 
pijplijn. De resterende 32.000 kWh 
denkt men op daken te realiseren en 
43.00 kWh op land (zonne- en wind-
energie) 
Tijdens de twee avonden die de ge-
meente in januari 2020 organiseerde 
bleken inwoners vooral opwekcapaci-
teit te zien in zonnepanelen op daken, 
windmolens langs de A32 en alleen 
in uiterste nood zonneweides, maar 
dan kleinschalig en goed ingepast in 
het landschap. Lokaal eigendom van 
opwekinstallaties vindt men belangrijk, 
met aandacht voor de inwoners met 
smalle beurs. 
Benadrukt werd dat naast opwekcapa-
citeit andere activiteiten zeer belangrijk 
zijn: actieve aanpak van woning- en 
gebouwenisolatie, stimuleren van 
energiezuinige apparatuur en energie-
bewust gedrag. 

Warmtevisie
Het is de bedoeling dat we in 2050 
van het aardgas af zijn. Het beleid voor 
deze transitie formuleert de gemeente 
in een Warmtevisie die in 2021 klaar 
moet zijn. Daarin staat welke besparin-
gen noodzakelijk zijn en welke duurza-
me bronnen worden ingezet om aan 
de resterende warmtevraag te voldoen, 
wat het tijdpad is voor welke buurten, 
wijken of dorpen afgesloten worden. 

Maar nu aan de slag….
Progressief Westerveld neemt het 
klimaatvraagstuk uiterst serieus en 
vindt dat de gemeente alles wat in 
haar vermogen ligt moet aanwenden 
om deze – mondiale -problematiek aan 
te pakken. Omdat wij in Drenthe over 
meer ruimte beschikken voor opwekin-
stallaties, pleitten we voor een ruim-

hartige opstelling. Het College deelde 
deze visie en bracht een bod voor meer 
opwek van elektriciteit dan we zelf 
nodig hebben.
De fractie van Progressief Westerveld 
maakt zich echter grote zorgen over 
de voortgang van de planvorming. De 
invulling van nog 75% van de toege-
zegde opwekcapaciteit (hoeveel met 
zonnepanelen, hoeveel met wind-
molens?) gaat uitermate traag.  De 
duurzaamheidsnota werd inmiddels vier 
keer uitgesteld, terwijl het de onder-
legger is voor alle beleidsbeslissingen 
op het gebied van duurzaamheid. We 
willen graag broodnodige inhaalslagen 
als het gaat om stimuleren van gebou-
wen- en woningisolatie en het treffen 
van energiebesparende activiteiten en 
gedrag. 

Door toedoen van ons mensen, komt te veel CO2 in de lucht 
en daarmee hebben we ons voortbestaan op het spel gezet. 
Klimaatverandering en stijging van de zeespiegel zijn directe 
gevolgen.  Op de lange termijn is Westerveld aan zee dan 
ook niet denkbeeldig.
We ontkomen niet aan zeer ingrijpende maatregelen. 

Westerveld aan zee?
Westerveld en de Regionale Energie 
Strategie

Door:  Hans van Teijlingen
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Op een vrijdagmiddag in september 
laat Wiebe Lamsma me een aantal ont-
wikkelingen op en rond de oude kassen 
van de voormalige tuinbouwschool 
in Frederiksoord zien. Wiebe noemt 
zichzelf een CEO, Circulaire Economie 
Ontwikkelaar, bij het bedrijf de Circulai-
re Versnellers.

Ondanks het her en der gebroken glas, 
de niet meer werkende verwarmings-
installatie en een flinke plantaardige 
verwildering bieden de kassen een 
geweldige en inspirerende aanblik.  
Het licht, de ruimte, de jungle-achtige 
begroeiing en de eigen atmosfeer in 
elke glazen kamer nodigen uit om hier 
te experimenteren met alle takken van 
groen werk.
Een paar initiatieven in en rond de 
kassen kan Wiebe al laten zien: de 
oesterzwammenkwekerij, waar deze 
lekkere paddenstoelen op koffiedik 
worden gekweekt, de makkertuin waar 
omwonenden meewerken en kunnen 
meedelen in de oogst,  het tiny house 
dat verhuurd wordt en in de kas een 
schaalopstelling van Aquaponics: een 

waterbassin waarin vissen komen te 
zwemmen en daar boven hangend een 
kweekbak met een doorlatende bodem 
waarin eetbare gewassen gaan groeien.  
De uitwerpselen van de vissen verrijken 
het water met meststoffen, dit water 
wordt met een pompje op zonne-ener-
gie boven op de kweekbak gebracht. 
Hier groeien de planten goed op, het 
overtollige en van mest ontdane water 
druppelt weer terug in de vissenbak. 

De planten worden geoogst en nieuwe 
gezaaid, het water wordt, met een vlot-
tertje,  af en toe wat bijgevuld met grijs 
water of opgevangen regenwater.
Dit Aquaponics-systeem staat eigen-
lijk wel goed model voor de circulaire 
economie die hier wordt gepropageerd 
en uitgeprobeerd en van hieruit aange-
jaagd moet gaan worden.

In Frederiksoord start  
de circulaire economie 
van Westerveld
Op bezoek bij Wiebe Lamsma
 
 
Door: Wilfred Beets

In de loop der jaren zijn verschillende begrippen ge-
bruikt om aan te geven dat we naar een andere, meer 
milieuvriendelijke manier van leven toe moeten.
Het begrip duurzaam is al heel lang gemeengoed, 
daarna kwam de filosofie van Cradle to cradle en nu 
worden de uitgangspunten van kringloopeconomie en 
circulaire systemen geïntroduceerd
Wat al deze gedachtegangen gemeenschappelijk 
hebben is het inzicht dat de aarde kwetsbaar is en 
haar grondstoffen eindig. Dat elk van ons, en wij 
samen onze ecologische voetafdruk in overeenstem-
ming moeten brengen met wat de aarde, op langere 
termijn, kan dragen.

De tegenwerping dat ‘het niet uit kan’ wordt dan vaak 
gehoord, omdat aan de productiekant de milieuscha-
de en de sociale onrechtvaardigheid in de keten niet 
als kosten worden meegeteld en aan de consumen-
tenkant de milieu- en sociale voordelen niet worden 
beloond.
De hier beschreven Versnellers en vergelijkbare 
projecten vinden de verbinding tussen producent en 
consument juist daarom cruciaal.

Een circulaire economie is een economisch 
systeem van gesloten kringlopen waarin 
grondstoffen, onderdelen en producten 
hun waarde zo min mogelijk verliezen,  
hernieuwbare energiebronnen worden  
gebruikt en systeemdenken centraal staat.  

Uit een publicatie van Het Groene Brein, een samenwerkingsver-
band van 150 deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven

Om deze doelen te bereiken is samenwerking essentieel.  De 
circulaire versnellers, die kantoor houden in Versnellingshoe-
ve ’t Kiemt, brengen inwoners, bedrijven en kennisinstituten 
bij elkaar. Zij werken hierbij samen met het Noordelijk Innova-
tielab Circulaire Economie (NICE) , met de regio Zwolle in de 
Regiodeal en met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.
Ook de gemeente Westerveld en de ondernemerskoepel ne-
men deel aan de zo genoemde Circulaire Transitie Expeditie.

Uitgangspunt is lokaal produceren voor de lokale markt, korte 
ketens creëren, waardoor er weinig verspilling plaatsvindt en 
er op basis van vertrouwen  gehandeld kan worden. Het hele 
woud aan keurmerken wordt daarmee , volgens Wiebe, ook 
overbodig.  Ook moet je volgens hem in zo’n lokale opzet, 
en het gezamenlijk zoeken naar hoe we circulariteit hier 
gestalte geven, uitgaan van onderling respect. Natuurlijk zijn 
er verschillen in opzet tussen verschillende bedrijven. En dat 
schuurt soms, maar dat geeft ook energie aan het proces. Hij 
zegt uitdrukkelijk boven de partijen te willen staan. Zoveel 
mogelijk verbindingen leggen, stimuleren dat circulaire net-
werken ontstaan.
Kleinschalig beginnen maar met de ambitie om een ket-
tingreactie op gang te brengen.

De kortste keten zien we in Frederiksoord zelf. De aardbei-
en van de Makkertuin gaan naar de keuken van Logement 
Frederiksoord aan de overkant van de weg. Samen met het 
logement wordt ook aan een nieuw lokaal product gewerkt, 
aardbeienbalsamico. 

In de circulaire economie gaat het om de creatie van waarde, 
die niet (alleen) in geld is uit te drukken. Schone lucht, een 
vruchtbare bodem, een veerkrachtige natuur met het oog op 
het voorkómen van een dreigende klimaatramp, gemeen-
schapszin en zorg voor elkaar, zinvolle werkgelegenheid voor 
iedereen, zijn een aantal van die waarden die we te winnen 
hebben. Het nu heersende economische dogma van  de eeu-

wigdurende groei en het huidig financieel systeem voldoen 
hierbij niet meer.

Binnen het project wordt gestreefd naar de instroom van 
zo’n vijf start-ups per jaar over een periode van drie jaar,  die 
dan een tijdje  experimenteer- en ontwikkelruimte krijgen en 
ondersteuning en daarna ‘uitvliegen.’ Jaarlijks worden er dan 
steeds weer nieuwe start-ups binnen gehaald. 

In de zo ontstane innovatie-hub kunnen de startende be-
drijfjes elkaar ook bevruchten en kan er synergie ontstaan. 
‘Samenwerken is het nieuwe concurreren,’ volgens Wiebe. En 
dat maakt het ook leuk, en dat enthousiasme straalt hij met 
zijn mede-versneller Eva Flendrie ook uit.

De versnellers willen tenslotte niet teveel in vergaderingen en 
nota’s blijven hangen, zij willen initiatieven zo snel mogelijk 
praktisch aan de slag laten gaan. 
Wiebe: ‘Doen is het nieuwe denken.’

Experimenteren met nieuwe gewassen
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Opbouw als sleutelrol: Welzijn 
in Westerveld
Interview Annyttsje Pruim  
en Femke Heythekker 
 

Door: Margreeth van der Kooij en Anke Oosterhuis

Welzijn vroeger en nu

Annyttsje neemt ons mee in een stukje 
historie. Welzijn was vroeger, dat wil 
zeggen voor de jaren zeventig, van de 
gemeenschap, eigenlijk van de mensen 
zelf dus. Elke gemeenschap wordt bij 
elkaar gehouden door gemeenschap-
pelijk belang. Dit konden economische 
belangen zijn, maar bijvoorbeeld ook 
belangen op het vlak van zorg of kerk. 

Vanaf de jaren zeventig heeft de over-
heid zichzelf meer en meer verantwoor-
delijk gemaakt voor het welzijn van haar 
inwoners. Termen als welzijnswerk en 
opbouwwerk ontstonden en welzijns-
werkers gingen aan de slag in wijken 
en kernen. Deze omslag gold natuurlijk 
voor beide kanten. De overheid nam 
een grotere verantwoordelijkheid, maar 
mensen lieten de rol die ze eerst had-
den ook los.

Eigenlijk zien we sinds een aantal jaren 
weer een omslag. Inwoners nemen 
weer verantwoordelijkheid. Er zijn tal 
van bewonersinitatieven gestart rond 
gemeenschappelijke belangen. Maar 
dit zijn niet de vanzelfsprekende ge-
meenschappelijke belangen van toen. 
De samenleving is in veel opzichten 
sterk veranderd. 

‘Alles is veel complexer en er zijn meer 
en ingewikkelder regels,’ geeft Femke 
aan. Lang niet iedereen vindt makkelijk 
zijn weg in regelgeving of in de onge-
schreven regels van de samenleving 
- denk aan mensen die van buiten ko-
men. Doordat mensen minder geneigd 
zijn elkaar in een gemeenschappelijk 
verband te ontmoeten is die bron van 

kennis ook meer weggevallen, vult 
Annyttsje aan.

We komen te praten over de rol van 
de opbouwwerker; een mooiere term 
dan welzijnswerker vindt Femke: ‘je 
probeert immers ook echt iets op te 
bouwen.’ De invulling van het op-
bouwwerk kan sterk verschillen, zeker 
in Westerveld met haar vele kernen en 
buurtschappen met grote verschillen, 
bijvoorbeeld in ligging en historie. Of 
per definitie opbouwwerk nodig is in 
een gemeenschap of dorp verschillen 
de twee enigszins van mening. Voor 
Femke is het de opbouwwerker die 
problemen signaleert, bruggen slaat 
en kortere lijnen mogelijk maakt tussen 
burger en overheid. ‘Het levert altijd 
wat op, in principe valt niemand tussen 
wal en schip.’ Annyttsje ziet hier ook 
een risico. ‘De aanwezigheid van de op-
bouwwerker kan ook problematiserend 
werken; er worden soms problemen op-
gelost, die er eigenlijk niet zijn.’ Beiden 
zien niettemin wel degelijk behoefte 
aan ontmoeting en gesprek. ‘Maar om 
van een idee tot uitvoering te komen is 
er een groot verschil met vroeger: de 
vergrote complexiteit. De kracht van 
bewoners valt of staat met inwoners en 
hun daadkracht of deskundigheid. Het 
opbouwwerk kan een sleutelrol spelen 
of een onafhankelijke partij zijn om dit 
soort processen te ondersteunen.’ 

Opbouwwerk als sleutelrol

Wat zou in de visie van deze profes-
sionals het ideaal zijn als het gaat om 
welzijn? Welke richting zouden we op 
gaan als zij het voor het zeggen zouden 
hebben in Westerveld? ‘Het zou erg 

wenselijk dat de gemeente werkt op 
basis van de visie dat de gemeenschap-
pen zelf het beste weten waar hun 
problemen en vragen liggen en wat de 
beste oplossingen voor hen zijn.’ Dat 
welzijn net als vroeger weer meer bij de 
gemeenschap komt te liggen. 

Welke rol speelt de gemeente op basis 
van deze visie? ‘Die moet wezenlijk 
veranderen ten opzichte van nu’ zegt 
Annyttjse.’ In de praktijk is het welzijns-
werk bijna het werk van de gemeente 
geworden. De beleidsambtenaar komt 
nu ook achter de voordeur bij de in-
woner en is dus ook uitvoerder gewor-
den van het beleid dat de gemeente 
ontwikkelt. De inwoner wordt hierdoor 
bijna een casus, zegt ze gekscherend, 
behandeld door een ambtenaar die 
daar in principe niet voor is opgeleid en 
die vaak de wereld van de inwoner niet 
kent.’ Wat haar betreft is een scherpere 
opdeling van de verantwoordelijkheden 
van gemeente en opbouwwerk wense-
lijk. ‘De ambtenaar zou weer specifiek 
verantwoordelijk moeten zijn voor het 
stellen van de kaders en faciliteren van 
processen en leveren van kennis.’ De 
opbouwwerker is in deze processen een 
autonome professional.

Als laatste vragen we of er nog een 
boodschap is die de dames mee willen 
geven. Voor Femke is dit dat je als 
actieve inwoner veel kan doen om 
problemen lokaal op te lossen. ‘Houd 
het klein, kijk naar je eigen omgeving 
en begin met doen!’ Voor Annyttsje is 
dit besef dat ‘we allemaal onderdeel 
zijn van een gemeenschap, niet van een 
systeem.’ Mooie woorden om in ons 
achterhoofd te houden!

Dat is een hele omslag in het denken 
van zowel politiek als bestuur: het ge-
meentelijk apparaat ten dienste van be-
woners. We zouden als bewoners weer 
moeten ‘inbesteden’ wat we uitbesteed 
hebben: het vormgeven van de manier 
waarop we samen willen leven, de ge-
meente zou het welzijn van de bewoner 
weer aan hen moeten uitbesteden. 
Uiteraard in die zin dat zij het faciliteren 
en het belang van de hele gemeente in 
de gaten houden. 

Waarom zou je dat willen? Omdat er 
betere oplossingen komen als bewo-
ners de verantwoordelijkheid weer 
nemen voor de manier waarop ze willen 
samen-leven. Omdat burgers begrijpen 
dat sommige oplossingen bij nader 
inzien niet wenselijk of mogelijk zijn. 
Omdat er draagvlak ontstaat voor de 
uiteindelijke oplossing. Omdat er meer 
gemeenschapszin ontstaat in kernen 
waar bewonersinitiatieven serieus geno-
men worden. 

Veel gemeenten zijn daarom op zoek 
naar nieuwe manieren om te sturen. We 
kennen allemaal de inspraakavonden, 
de avonden waar ideeën van bewoners 

worden opgehaald. Heel goed bedoeld 
en meer dan niks, maar de verant-
woordelijkheid blijft dan liggen bij de 
gemeentelijke overheid. De bewoners 
wachten af wat de gemeente gaat doen 
met hun ideeën. 

Als je werkelijk vindt dat bewoners 
deskundigheid hebben wat betreft hun 
woon- en leefsituatie, dan zou de vraag 
moeten zijn: ‘Hoe gaan we als gemeen-
te bewoners faciliteren?’ Dan wordt het 
een gezamenlijke zoektocht naar waar 

de grenzen liggen van ieders 
verantwoordelijkheid. Dan 
bouw je aan het vertrouwen 
in ieders deskundigheid: van 
bewoners, gemeenteraad en 
gemeenteambtenaren. 

Dat vraagt politieke visie en 
wil. Dat vraagt inzet van de 
bewoners. Dat vraagt een an-
dere rol van ambtenaren. Dat 
vraagt van ambtenaren dat 
ze procesbegeleider worden. 

Niet om binnen de door bestuur en 
raad van tevoren vastgestelde kaders 
binnen de lijntjes te blijven kleuren, 
maar door écht te vragen wat bij be-
woners leeft en welke ontwikkeling het 
best past. 

De gemeente kan bijdragen door te 
vertrouwen in de deskundigheid van de 
bewoners. Door ze een substantieel ei-
gen budget te geven. Door samen met 
de bewoners te kijken wat belangrijk is 
en gebeuren moet. Door bij grote on-
derwerpen deskundigheid beschikbaar 
te stellen aan de bewoners. Door een 
groep burgers burgerbegrotingen te 
laten maken. Door inzichtelijk te maken 
hoeveel geld er nou eigenlijk is in de 
gemeente en waar het vrij besteedba-
re geld naar toe gaat. Door een flink 
potje te maken voor eigen initiatieven 
en ruime criteria te stellen aan beschik-
baarstelling. Door heel helder te zijn als 
je iets niet kan. Door stap voor stap te 
werken, op basis van werkelijk willen.

Op een zonnige middag gingen we in gesprek met Annytts-
je Pruim, inwoonster van Eemster, die haar sporen verdiend 
heeft in het welzijnswerk en Femke Heythekker, nu nog soci-
aal werker voor WMW, ook wel bekend als de Dorpsfemme 
en inwoner van Geeuwenbrug. Wat is nu precies welzijn 
en hoe kan dit het beste worden ingevuld op gemeentelijk 

niveau? Vragen die centraal stonden in het gesprek dat we 
met hen hadden.

De kracht van samen sturen, 
Samenleven

Interview met Koos Mirck

Door: Margreeth van der Kooij

‘In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben we als bewo-
ners van gemeentelijke kernen de manier waarop we willen 
samenleven uit handen gegeven aan de overheid’.  
Koos Mirck is bestuurslid van de Landelijke Vereniging voor 
Kleine Kernen en weet goed waar hij het over heeft. Bur-
gerparticipatie? Klinkt goed, maar dan gaat de sturing nog 
steeds uit van de overheden. Het zou moeten gaan om inwo-
nersinitiatieven en dan wordt het gemeentelijke participatie.

Heel dichtbij zijn mooie voorbeelden. In buurgemeente de Wolden bouwde Ansen eerst op 
eigen kracht dorpshuis ‘De Bastogne’ in een historische boerderij.

Femke en Annyttsje

Zandroos Diever
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“Westerveld, Land en Samenleven verbonden met…”
“… de aarde als geheel”          “… en alle mensen”
 

Door: Michiel van de Kasteelen

Westerveld Global Goals Gemeente Westerveld en de Grondwet Westerveld en Vluchtelingen

In september van het jaar 2000 ondertekenden 189 wereldlei-
ders in Rio de Janeiro de United Nations Millenium Declara-
tion, waarin acht concrete doelstellingen waren opgenomen, 
die voor 2015 bereikt dienden te zijn. Je zou kunnen denken: 
een papieren verklaring, waar niets van terecht komt. Maar dat 
is in dit geval een misverstand. Van 2000 tot 2015 is hard ge-
werkt aan het bereiken van deze doelstellingen, vooral gericht 
op de ontwikkelingslanden, en dat is eigenlijk verbazingwek-
kend goed gelukt!

 

Vanaf 2012 werd in de Verenigde Naties gewerkt aan het ver-
volg op de Milleniumdoelen; en in augustus 2015 stelden 193 
wereldleiders de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast (Sus-
tainable Development Goals, SDG’s of Global Goals). Het zijn 
zeventien doelen, op meer terreinen dan de Milleniumdoelen, 
en gericht op alle landen in de wereld. Ze gaan niet alleen 
over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. En ze zijn 
ambitieuzer; ze gaan door waar de Milleniumdoelen ophiel-
den. Ze hebben aandacht voor mensenrechten, economische 
groei, vrede en veiligheid, en klimaat. Op de website van SDG 
Nederland staan alle Global Goals op een rij: https://www.
sdgnederland.nl/sdgs  

En ook voor deze Global Goals geldt: het is veel meer gewor-
den dan een papieren exercitie, en ook veel meer dan een 
set afspraken tussen regeringen. Rondom de Global Goals is 
een wereldwijde beweging ontstaan van mensen, groepen, 
organisaties en bedrijven, die zich voor de realisatie van een 
of van enkele van de doelen willen inzetten. Het is de plek 
waar het niveau van mondiale afspraken gekoppeld wordt aan 
het niveau van lokale actie. 

Ook gemeenten hebben zich verbonden aan de Global Goals. 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een 
campagne gelanceerd onder de naam ‘Gemeenten4Global-
Goals’ met als doel dat zoveel mogelijk gemeenten de Global 
Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame 
toekomst. Alle informatie over die VNG Campagne vindt u 
op de website https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sus-
tainable-development-goals-sdg. Ook staan er hele mooie 
voorbeelden van gemeenten, die daar systematisch werk van 
maken.

Op 9 juli 2019 werd in de gemeenteraad van Westerveld bijna 
raadsbreed een motie van Progressief Westerveld aangeno-
men, waarin de Raad uitspreekt positief te staan tegenover 
aansluiting bij dei campagne van de VNG en het College 
vraagt een notitie te presenteren hoe daaraan invulling gege-
ven kan worden. En op 28 april 2020 lag er in ieder geval een 
voorstel om Westerveld aan te melden en om de Global Goals 
als leidraad te hanteren bij de opstelling van de gemeentelijke 
Strategische Visie. 

Een papieren exercitie? Progressief Westerveld zal er deze en 
komende raadsperiodes bovenop zitten dat de Global Goals 
ook echt daadwerkelijk als leidraad worden gebruikt. Maar 
deze stap is in ieder geval gezet.

In 2020 vierden we in Nederland 75 Jaar Vrijheid. Bevrijd van 
de Duitse bezetting en van de sinistere rassenleer van het 
Nazisme kon Nederland beginnen aan de wederopbouw, niet 
alleen van de economie, maar ook van de rechtsstaat en de 
internationale rechtsorde. Het Handvest van de Verenigde 
Naties, die (opgericht direct na de Tweede Wereldoorlog) dit 
jaar 75 jaar bestaan, opent met de woorden “Wij, de volke-
ren …”. 

In 2023 is het 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens werd aangenomen, die begint 
met de woorden:  

 

 
 

De Nederlandse Grondwet, waarvan in 2023 wordt herdacht 
dat deze 175 jaar geleden werd geschreven door Thorbe-
cke, opent met de woorden: “Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld; 
discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.” 

In een raadsbreed aangenomen motie van Progressief Wes-
terveld sluit de gemeenteraad van Westerveld zich aan bij de 
Grondwetcampagne 2023, en wordt het College gevraagd 
onderwijs en maatschappelijke organisaties uit te nodigen 
daarvoor plannen in te dienen met name gericht op jonge-
ren, kunstenaars te vragen ideeën te ontwikkelen over hoe er 
in Westerveld blijvend aandacht kan worden besteed aan de 
Grondwet, en de tekst van artikel 1 van de Grondwet zicht-
baar aanwezig te laten zijn in het Gemeentehuis. 

Tegelijkertijd werd in de afgelopen jaren steeds grimmiger 
duidelijk dat het Europese en ook het Nederlandse asielbe-
leid in alle opzichten faalt. Er voltrok zich een humanitaire 
ramp zonder weerga op de Griekse eilanden, langs de grens 
met Turkije, en op allerlei andere plekken in en rond de 
Middellandse Zee. Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk 
Nederland en Defence for Children riepen de Nederlandse 
gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of 
the W¡ll¡ng’. Een oproep aan het kabinet om 500 kwetsbare 
vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen, en een 
aanbod van de gemeenten om aan de opvang van deze 
kinderen een bijdrage te leveren. Meer dan de helft van de 
Nederlandse gemeenten (rond de 180) en vijf provincies 
(waaronder Drenthe) gaven aan die oproep gehoor. 

Helaas werd in de gemeenteraad van Westerveld een motie 
van Progressief Westerveld om ook aan te sluiten bij de 
‘Coalition of the Willing’ verworpen met alle andere fracties 
tegen. Maar ook hier gaan we gewoon verder met het vragen 
van aandacht voor vluchtelingen, asielzoekers en statushou-
ders. En steunen we het vele praktische werk dat er ook in 
onze gemeente met en voor hen wordt gedaan.

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en 
rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en 
geweten, en behoren zich jegens elkander in een 
geest van broederschap te gedragen.” 

Foto: Stichting vluchteling
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Anke Oosterhuis

Samen werken, samen 
besluiten

Samen- leven gaat ons over 
het algemeen goed af in 
Westerveld. We wonen in 
een prachtige gemeente 

waar we omringd zijn door ruimte en groen. Ook 
in de gemeenteraad kunnen we meestal in een 
goede verstandhouding met elkaar debatteren 
en besluiten over zaken die spelen in Westerveld. 
Tegelijkertijd zie ik dat er meer en meer thema’s in 
Westerveld spelen waarover buiten onze gemeen-
te wordt besloten. Deze onderwerpen worden 
gezamenlijk met buurgemeenten of zelfs provin-
ciaal opgepakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
jeugdzorg, 
milieutaken, de sociale werkvoorziening en de 
ontwikkeling van vakantieparken. Op zich niet erg, 
samen staan we sterk. Maar, samenwerken bete-
kent ook samen besluiten. En dat is nog niet zo 
gemakkelijk, want hoe organiseren we dat? In de 
praktijk blijkt maar al te vaak dat het moeilijk is om 
als gemeenteraden samen op te trekken om tot 
een gemeenschappelijk besluit te komen.  We zien 
verschillende standpunten uiteindelijk verwateren 
waardoor ze aan kracht verliezen.  

Een zorgelijke ontwikkeling en zeker een van de 
uitdagingen voor een volgende raadsperiode!

Hans de La Mar

Waarom?
Waarom zou je eigenlijk 
politiek actief zijn?

Tsja. 
In particuliere tuinen in Wes-
terveld worden in de grond 

en op planten in tuinen 57 verschillende bestrij-
dingsmiddelen gevonden (maart 2018, Meten = 
Weten). Het aantal insecten in natuurgebieden 
neemt drastisch af, van nachtvlinders (min 54%) tot 
zelfs 74% bij loopkevers (mei 2018, Natuurmonu-
menten). Slechts 1 % van het gemeten Nederland-
se water voldoet aan de waterkwaliteitsrichtlijnen 
(maart 2019, Natuur & Milieu). Tussen 1890 en 
2017 is het aantal vlinders in Nederland met 84% 
afgenomen (maart 2019, Vlinderstichting/CBS).
In luiers van baby’s die tot op 250 meter van bol-
lenvelden wonen worden pesticiden aangetroffen 
(april 2019, RIVM)
Op 25 juli 2019 wordt met 40.7 °C  in Gilze-Rijen 
de hoogste temperatuur sinds minimaal 3 eeu-
wen in Nederland gemeten. In natuurgebieden in 
Westerveld worden tot op grote afstand van land-
bouwgebieden (tot wel 4 km) bestrijdingsmidde-
len gevonden (sept. ))2019, Meten = Weten). Ja-
nuari 2020 is wereldwijd de warmste maand sinds 
de wereldwijde temperatuurmetingen in 1981 zijn 
begonnen. Twee derde van het aantal zoogdie-
ren, vogels, insecten en vissen is in de afgelopen 
vijftig jaar verdwenen (sept. 2020, Wereld Natuur 
Fonds).Op 15 september 2020 werd in Haaksber-
gen met 34.3 °C de hoogste temperatuur ooit in 
september gemeten.

Daarom. 
Werk aan de winkel.

Wilfred Beets

Meer fruitbomen langs de 
weg in een bredere con-
text …..

In een door ons ingediende 
en aangenomen motie over 
de bestrijding van de over-

last door de eikenprocessierups benoemden wij 
naast korte termijn maatregelen (gerichte bestrij-
ding op overlast) ook de lange termijn aanpak om 
plagen als deze te voorkomen.
De reden dat dit beestje een plaag wordt is dat er 
langs de gemeentelijke wegen  bijna een mono-
cultuur van één boomsoort is, de eik.  Ook in onze  
“vrije natuur” komen veel eiken voor, en zijn er 
soms nesten van die rups, maar nooit zo massaal 
en hinderlijk als langs de wegen, omdat er in de 
natuur een  variatie in boomsoorten is en onder-
groei en daarmee een meer natuurlijk evenwicht. 
Er is ruimte voor de natuurlijke vijanden van de 
rups: bepaalde insecten en vogels. In de mo-
tie legden wij vast, dat niet langer alleen eiken 
aangeplant zouden worden, maar een diversiteit 
aan soorten, hetgeen de biodiversiteit bevordert. 
Ook wilden we, waar mogelijk, een ondergroei 
van bloemrijk gras en een gevarieerde struiken-
laag, en daarmee het vogel- en insectenleven 
stimuleren. Zo wordt de aanpak van één specifieke 
plaag omgezet in een veel bredere context. En 
dat dan weer in de nog bredere context van het 
terugdringen van monoculturen in het agrarisch in 
cultuur zijnde land. Dat is een lange weg, vraagt 
om anders denken, andere verdienmodellen 
ontwikkelen, een vruchtbare samenwerking tussen 
boer en burger, een systeem waar economie en 
ecologie niet elkaars tegenpolen zijn maar met 
elkaar samenvallen. Toch kunnen we als gemeente 
het goede voorbeeld geven. Want als een anders 
ingerichte en opgebouwde bermvegetatie plagen  
kan voorkomen dan is biodiversiteit heel duidelijk 
een vriend van onze gemeentelijke portemonnee.  
En van die van de inwoners die ook nog eens fruit 
of noten kunnen oogsten.

Hier lever ik als raadslid graag mijn bijdrage aan. 

Hans van 
Teijlingen

Niets aan de hand….?

Gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen is niet 
meer weg te denken uit de 

landbouw. Hoogproductieve teelten met kwetsba-
re gewassen hebben zonder bestrijdingsmiddelen 
onvoldoende opbrengst. Met name in teelten 
van bol- en knolgewassen gebruikt men grote 
hoeveelheden zeer giftige stoffen. Zo’n 125 kg 
per ha per jaar. In de gemeente Westerveld houdt 
dat de gemoederen bezig. Het burgerinitiatief 
Meten=Weten heeft met onderzoek aangetoond 
dat bestrijdingsmiddelen overal voorkomen: in 
bermen, (moes)tuinen, huisstof en op kinderspeel-
terreinen als zandbakken. Zelfs midden in natuur-
gebieden, ver weg van de bollenakkers, worden 
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In sommige 
monsters werd meer dan 50 verschillende midde-
len aangetroffen waaronder ook verboden stoffen. 
Dus er is wel iets aan de hand. Volgens bollen-
telers valt het allemaal reuze mee. Ze ontkennen 
niet dat met giftige stoffen wordt gewerkt, maar 
door innovaties zijn de stoffen minder giftig en 
de spuittechnieken zijn sterk verbeterd. Belang-
rijk: gevonden concentraties blijven beneden de 
gezondheidskundige norm. De klachten komen 
voornamelijk van import. Deze mensen vertikken 
zich in te leven in boeren die een eerlijke boter-
ham willen verdienen. Kortom er is niets aan de 
hand. De minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit, Carola Schouten, heeft aangekondigd 
dat het landbouwbeleid streeft naar een kring-
looplandbouw met nagenoeg geen emissie van 
chemische bestrijdingsmiddelen in 2030. Daarmee 
zegt ze een industrie met een miljardenomzet de 
wacht aan. Daarmee geeft ze ook aan dat in 2030 
het boeren anno 2020 passé is. Dit betekent een 
enorme transitie in de landbouw en aanverwante 
sectoren. Een miljardenoperatie. Dat doe je niet 
als er nu niets aan de hand is.

Mijn conclusie is dat er wel degelijk iets aan de 
hand is en niet pas in 2030 maar nu. Daarom is het 
terecht dat burgerinitiatieven hun zorgen delen en 
aandacht vragen van de politiek voor de bedrei-
gingen van natuur en volksgezondheid.

Raadsleden aan het woord
20 21
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Hoofdstuk 1 
Democratie en Bestuur

In het dossier Raad Algemeen is aan-
gegeven hoe de fractie aankijkt tegen 
het aftreden van wethouder de Jonge 
en de breuk in het College medio 2019. 
Ook zijn daar opgenomen de teksten 
van algemene columns en de inbreng 
bij algemene beschouwingen. Een mo-
tie om Westerveld te laten aansluiten 
bij de Grondwetcampagne 2023 werd 
aangenomen. In een rondvraag werd 
het college verzocht om de situatie 
rondom Sinterklaasevenementen in 
Westerveld na te gaan.
In het dossier Democratische Vernieu-
wing staat een reactie op de samenle-
vingsakkoorden. Een motie over Jonge-
ren en Politiek werd aangenomen. En in 
de bijdrage bij de Begroting 2020 werd 
gepleit voor verdergaande experimen-
ten met participatie van inwoners. 
In het dossier Financiën en Belastin-
gen werd zowel bij de Voorjaarsnota 
2019 als bij de Begrotingsbehande-
ling 2020 de verhoging van de On-
roerend Zaak Belasting getemperd. 
Een PW-amendement gericht op het 
tegengaan van de forse verhoging van 
de Forensenbelasting (met 39%) werd 
verworpen, evenals een amendement 
om de Toeristenbelasting minder te 
laten stijgen. Op initiatief van PW werd 
raadsbreed aangesloten bij een motie 
van de VNG voor structureel meer mid-
delen voor gemeenten.
In het dossier Ambtelijke Organisatie 
en Bedrijfsvoering werd een PW-motie 
aangenomen gericht op toepassing van 
Fair Deal bij gemeentelijke inkoop en 
aanbesteding. 
In het dossier Veiligheid en Handha-
ving werden schriftelijke vragen gesteld 
n.a.v. de brand in de kerncentrale bij 
Lingen (Dld). Er werden zorgen geuit 
over Veilig Thuis Drenthe. En er werd 
in een rondvraag aan het College ge-
vraagd deel te nemen aan Orange the 

World, een campagne tegen geweld 
tegen vrouwen.
In het dossier Vreemdelingenzaken 
werd in 2018 een motie versoepeling 
Kinderpardon aangenomen. In 2019 
werd gevraagd naar de situatie huisves-
ting asielzoekers. En in 2020 werd een 
motie ingediend (maar verworpen) voor 
aansluiting van Westerveld bij de 
Coalition of the Willing, gericht op 
opname van kwetsbare vluchtelingen-
kinderen. Ook werd een rondvraag 
gesteld n.a.v. een in Provinciale Staten 
aangenomen motie over datzelfde 
onderwerp.
In het Speciale Dossier Global Goals 
werd het initiatief voorbereid, inge-
diend en aangenomen om Westerveld 

Global Goals Gemeente te maken.
In het Speciale Dossier Corona-crisis 
werd middels een motie tevergeefs ge-
probeerd om een speciale corona-raad 
bijeen te roepen, maar werd wel een 
onderzoek gehouden en gepresenteerd 
onder bedrijven en organisaties over de 
impact van de corona-crisis. 

Hoofdstuk 2
Economie en wonen

In het dossier Digitale infrastructuur 
besteedde de fractie aandacht aan de 
aanleg van glasvezel in het buitenge-
bied. Op initiatief van PW werd het 
zendmastenbeleid geagendeerd, eerst 
met een informatieblok, vervolgens met 
een debatblok, en tenslotte met een 
initiatiefvoorstel, dat helaas door een 
raadsmeerderheid vooruit werd gescho-

ven. Ok werd een motie ingediend over 
5G, waarin het college wordt gevraagd 
de zorgen over de aanleg van een 5G 
netwerk over te brengen. 
In het dossier Toerisme werd aandacht 
besteed aan het project Vitale Vakantie-
parken, en werd een debat geïnitieerd 
over Permanente Bewoning. 
In het dossier Ondernemen werd 
goedkeuring gegeven aan de voort-
zetting van het Ondernemersfonds 
Westerveld met enkele kanttekeningen.
In het dossier Wonen en Kernen werd 
aandacht besteed aan het project Die-
ver op Dreef. Er werd gereageerd op 

de Woonvisie, waarbij beide PW-mo-
ties werden verworpen). Een motie 
over bouwlocaties van de PvdA werd 
gesteund. En er werd kritisch gekeken 
naar het proces rondom uitbreiding 
Meerkamp in Havelte.

Hoofdstuk 3 

Zorg en inkomen

Het dossier Reestmond werd door 
de fractie zeer intensief gevolgd. In 
de vorige raadsperiode was al ge-
streden voor een vast dienstverband 
voor Reestmond-medewerkers. In 
deze raadsperiode moest voortdurend 
worden gereageerd op signalen over 
de financiële situatie bij Reestmond, 
en  de transfer van medewerkers in het 
groenonderhoud. De nieuwe verdeels-
leutel met Meppel en Staphorst neemt 

de zorgen niet weg. 
Er werd ingestemd met de nieuwe 
verordening WMO en Jeugdhulp. 
De Rekenkamercommissie legde een 
kritisch rapport neer over de WMO 
in Westerveld; het debat daarover zal 
zeker nog plaatsvinden. 
In het dossier Welzijn en dorpshuizen 
zette de fractie zich in voor het behoud 
van de dorpshuisfunctie in Dwingeloo.

Hoofdstuk 4 

Duurzaamheid en milieu

In het dossier Landbouw en Buiten-
gebied werd door de fractie vragen 
gesteld n.a.v. onderzoek naar de relatie 
tussen bestrijdingsmiddelen en de Ziek-
te van Parkinson. Een Platform Duurza-
me Landbouw en een Fonds Duurzame 
Landbouw werden ingesteld, maar na 
de collegebreuk door de nieuwe coali-

tie afgeschaft. PW heeft zich met hand 
en tand verzet tegen het Bestemmings-
plan Buitengebied; toen het eenmaal 
was aangenomen, heeft de fractie het 
bestemmingsplan voor vernietiging 
voorgedragen. De fractie heeft middels 
een scherp interpellatie het door het 
College gesloten eenzijdige Convenant 
met de intensieve landbouw veroor-
deeld, en in tweede instantie vragen 
gesteld n.a.v. een casus in Darp over 
de uitvoering van het Convenant. Er 
werd ingestemd met het houden van 
‘dialoogavonden’, en daarna werd 
meegesproken over de invulling daar-
van en het aantrekken van een extern 
bureau daarbij. Er werden Schriftelij-
ke Vragen gesteld n.a.v. het rapport 
van Meten=Weten over pesticiden in 
natuurgebieden. Er werd stil gestaan bij 
het rapport van de Gezondheidsraad 
over de toepassing van het voorzorg-

beginsel. En er werden vragen gesteld 
n.a.v. een publieksenquête akkerranden 
en n.a.v. de zorgen over toenemende 
resistentie bij schimmels.
In het dossier Milieu en Handhaving 
werd aandacht besteed aan de Re-
gionale Uitvoeringsdienst. Een door 
de fractie ingediende motie over 
Houtstook werd verworpen.
De fractie volgde de ontwikkelingen in 
het dossier Energietransitie rond de 
Regionale Energie Strategie nauwgezet 
en kritisch, en drong voortdurend aan 
op de totstandkoming van de toege-
zegde Duurzaamheidsnota.
Samen met andere fracties was PW 
alert op het dossier Gaswinning. Er 
werd een rondvraag gesteld over ‘nul-
metingen’. En de fractie spande zich in 
voor subsidiering van GasDrOvF, een 
samenwerking van actiegroepen tegen 
gaswinning in Friesland, Drenthe en 
Overijssel.
In het dossier Luchtverkeer werden 
de ontwikkelingen rondom Vliegveld 
Lelystad nauwlettend gevolgd en werd 
gesproken met de groep Drenthe Blijft 
Stil. Ook werd middels een rondvraag 
aandacht gegeven aan het voornemen 
van het Ministerie van Defensie om de 
laagvliegroutes van straaljagers o.a. 
over grondgebied van Westerveld weer 
in gebruik te nemen.
In het dossier Afvalbeleid werden 
Schriftelijke Vragen gesteld over de in-
voering van een Ja-/Ja-sticker en werd 
aangedrongen op de totstandkoming 
van het Grondstoffenplan over het 
bredere afvalbeleid. 
In het Speciale Dossier Eikenproces-
sierups zorgde de fractie voor een 
breed gedragen motie over de intensi-
vering van de aanpak van de eikenpro-
cessierups. 
In het Speciale Dossier Bermenbeleid 
werd een motie van PW aangenomen 
over een te houden bermenschouw. 

En in het dossier Verkeer en Ver-
voer werd bij de behandeling van de 
Speerpunten Gemeentelijk Verkeers- 
en vervoersbeleid speciale aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheid ook 
buiten de bebouwde kom lagere 
maximum-snelheden dan 60 km p.u. 
in te voeren, voor het fietsverkeer, de 
toegankelijkheid, het Openbaar en 
Publiek Vervoer en voor duurzaamheid 
bij aanleg en onderhoud van wegen.

Hoofdstuk 5 

Landschap, Cultuur en Onderwijs

In het dossier Natuur en Landschap 
werd tevergeefs gepleit voor het 
definitief beëindigen van gemotori-
seerd verkeer over de zandweg door 
het Dwingelderveld. De fractie stemde 
tegen een motie, waarin de invoering 
van betaald parkeren bij natuurgebie-
den werd afgekeurd. En PW onder-
steunde ten volle de subsidieaanvraag 
Drents-Friese Grensstreek, maar dan 
zonder de voorwaarden, die het college 
eraan verbond.
In het dossier Cultuur zette de fractie 
zich in voor het behoud van het Mu-
ziekcentrum Dieverbrug, zodanig dat 
het – naast Scala – een rol kon blijven 
spelen in het aanbod aan cultuuredu-

catie en muziekonderwijs. Middels een 
rondvraag werd aandacht gevraagd 
voor de problemen voor Scala door 
het mogelijk wegvallen van de subsidie 
van de gemeente Hoogeveen. En werd 
tenslotte de Cultuurcoach gered bij 
het overleg over de begroting 2021 en 
volgende jaren.

Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 omvat vijf 
hoofdstukken. Hieronder wordt per hoofdstuk weer-
gegeven, wat de fractie de afgelopen periode op de 

verschillende dossiers  heeft ondernomen.  
Daarbij wordt verwezen naar teksten op de website: 
www.progressiefwesterveld.nl.
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Vergezicht gelezen? We zijn heel benieuwd wat u van de inhoud vindt. Wie weet heeft u ideeën die u ons 
wilt laten weten. We lezen uw reactie graag. U kunt mailen naar: info@progressiefwesterveld.nl

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gaf een kwart van de stemgerechtigde inwoners ons hun stem. 
Wie weet was u er een van of wordt u dat bij de volgende verkiezingen. Wie weet bent u nog geen lid van 
Progressief Westerveld omdat u het gewoon vergeten bent, of het kwam er maar steeds niet van, of u denkt 
dat u meteen actief moet worden. 

We zijn blij met iedereen die zich aanmeldt. We vatten lidmaatschap op als actieve ondersteuning van  
Progressief Westerveld, als een blijk dat mensen zich verbonden voelen met waar we voor staan.

Hartelijk welkom dus! Via hetzelfde mailadres: info@progressiefwesterveld.nl, kunt u zich aanmelden als lid. 
Het lidmaatschapsgeld is slechts € 25,- per jaar. 


