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Geachte voorzitter, beste Rikus 
Geachte raadsleden, beste allen 
 
“Een samenleving is een volwaardige democratie als ze op correcte wijze met haar opposanten 
omgaat” Nelson Mandela 
 
Begin 2018 werd ik benaderd met de vraag of ik wat voelde voor een eventueel wethouderschap 
namens Progressief Westerveld (PW) in de gemeente Westerveld. Toen stond ik voor een dilemma, 
want ik had een leuke baan in de gemeente Westerwolde en combineerde dat met het 
raadslidmaatschap voor D66 in Assen, waar ik ook veel plezier aan beleefde. Kon ik in Westerveld wel 
echt wat realiseren als wethouder? Was er wel voldoende ruimte voor het D66-gedachtegoed? 
Gaandeweg de vele intensieve en mooie gesprekken met PW werd ik steeds enthousiaster. Ook in 
Westerveld kon ik het geluid van D66 inbrengen samen met het geluid van GroenLinks, een partij 
waar ik in mijn studententijd actief lid van was en een partij die ik nog steeds een warm hart 
toedraag. Het zal u niet verbazen dat ik lid was van de pacifistische tak, want ik geloofde ook toen al 
in vreedzaam oplossen. 
 
Het voelde als een groot, spannend en vooral verantwoordelijk avontuur toen ik in mei 2018 
daadwerkelijk als wethouder startte. Westerveld kende ik tot dan niet vanuit de politieke hoek, maar 
wel beroepshalve; het Dwingelderveld, Wilhelminaoord en de Koloniën van Weldadigheid, De Rolle 
III in Vledder waren projecten waar ik bij betrokken was als adviseur vanuit een ingenieursbureau 
waar ik destijds werkzaam was. Voor mij was het een eer om in deze mooie en bijzondere gemeente 
in Drenthe mede sturing te geven aan de toekomst met voor mij  belangrijke en vertrouwde 
onderwerpen als wonen, de Omgevingswet, financiën, energietransitie, cultuur, gaswinning en 
bollenteelt. 
 
Nadat ik me tot de zomer goed inwerkte, me welkom voelde in de gemeente, in het ambtelijk 
apparaat en het college, ging na de zomer het echte werk als wethouder van start. Dat is hard 
werken: stukken lezen, veel overleggen, in verbinding zijn met bewoners, ondernemers, college, 
raad, ambtenaren, bijna alle avonden en weekenden op pad en ook nog ruimte houden voor mijzelf 
en mijn gezin. Maar het was de moeite waard. Ik was wel wat gewend, maar dit was echt hard 
werken. 
 
Er lagen mooie uitdagingen in het verschiet. De woningbouw kon m.i. wel een tandje hoger, de 
energietransitie moest vorm krijgen, de omgevingswet geïmplementeerd en een oplossing voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moest gezocht worden. 
 
Terugkijkend op dit jaar, kan ik zeggen dat ik in een jaar verrassend veel heb kunnen realiseren in de 
rol van wethouder. In Diever gaan we naast vrijesectorwoningen ook betaalbare micro-woningen 
realiseren, in Zorgvlied is nu nieuwbouw mogelijk, in Vledderveen en Dwingeloo zijn 
woningbouwplannen in voorbereiding en het bewonersinitiatief in Vledder-Noord gaat nu 
daadwerkelijk van start. Goede ontwikkelingen voor de verschillende dorpen. 
 



De energietransitie gaat ook de gemeente Westerveld niet voorbij. De kadernota Duurzaamheid, de 
duurzaamheidsvisie en de beleidsnota kleinschalige hernieuwbare energiebronnen staan nu in de 
steigers. In het kader van de Regionale Energie Strategie vindt uitwerking plaats van de 
mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking in de gemeente, waarbij rekening gehouden 
wordt met landschap en belangen van omwonenden. 
 
Met de invoering van de Omgevingswet is daadwerkelijk een start gemaakt en uit de vele reacties 
van de bewoners (meer dan duizend) blijkt dat het betrekken van de bewoners gewaardeerd wordt 
en het in de praktijk brengen van een open bestuursstijl, waar ik voor sta, effect sorteert. Zo kunnen 
de samenlevingsakkoorden die wij graag samen met de bewoners vorm geven gelijk opgaan met het 
maken van een omgevingsvisie die door de bewoners gedragen wordt.  
 
Besluitvorming rondom gaswinning vindt vooral op rijksniveau plaats. Aandacht voor de 
problematiek die bewoners daarbij ervaren vind ik zeer belangrijk. Reden voor mij om bij diverse 
vergunningaanvragen het Rijk aan te spreken op haar verantwoordelijkheden. En met succes, want 
na mijn pleidooi voor meer openheid en transparantie bij de rechtbank is het verbeteren van de 
communicatie door het ministerie daadwerkelijk opgepakt en is het winningsplan Diever naar 
aanleiding van deze rechtszaak aangepast. 
 
Waar het gaat om gewasbescherming kan ik met trots stellen dat de gemeente Westerveld nu samen 
met provincie en Rijk kijkt naar oplossingen. Daarbij is de gemeente Westerveld een pilot voor de te 
nemen maatregelen en te maken afspraken. Zo is er daadwerkelijk beweging gekomen in een dossier 
waar al jaren alleen over gesproken werd. Ik verwacht dat er als er doorgegaan wordt op deze nu 
ingeslagen weg, er echt stappen gezet kunnen worden in het ‘lelieteeltdossier’. Ik baal er alleen 
stevig van dit zelf niet meer te kunnen doen, want dit was voor mij een pittig en ontzettend 
belangrijk dossier. 
 
Als cultuurwethouder ben ik trots op wat in 2018 in de gemeente tot stand is gekomen en wat ook in 
2019 staat te gebeuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen de verschillende 
musea, de voorbereidingen van 75 jaar Shakespeare-theater, de nachtelijke belevingen in Diever, 
Havelte, Dwingeloo en Frederiksoord, Gekleurd Grijs, Zomerzinnen, en volgend jaar Drenthe on the 
Move, de moderniseringsslag die het Oermuseum heeft kunnen maken en ga zo maar door. En eerlijk 
is eerlijk, wat heb ik daar zelf ook van genoten.  
 
Hoewel de jaarrekening van 2018 negatief uitviel en in 2019 is gebleken dat de stijgende kosten in 
het sociaal domein slechts beperkt worden gecompenseerd door het Rijk, heb ik alle vertrouwen in 
een verantwoorde financiële positie van de gemeente in de toekomst. Hiervoor voelt het gehele 
college zich verantwoordelijk en daarom gaat het ook lukken. 
 
Het was mooi om het afgelopen jaar in al deze thema’s energie te mogen steken. En zeer mooi om te 
signaleren dat mijn kracht, het gesprek aangaan met en willen luisteren naar alle betrokken partijen, 
het samen brengen van partijen en ook het verstand hebben van zaken, tot mooie resultaten kan 
leiden. Waarbij een van mijn uitgangspunten is dat je niet kunt beïnvloeden zonder zelf niet 
beïnvloed te willen worden. Zo heb ik steeds de verbinding in het college willen behouden, zodat de 
coalitie verder kon groeien en beter kon worden. En met resultaat, want ook de andere wethouders 
kunnen terugkijken op verschillende mooie resultaten. 
 
Goed besturen betekent voor mij ook draagvlak creëren en zorgvuldig met mensen omgaan, ook al 
denken ze anders dan jij: ‘er is nu eenmaal meer gelijk dan eigen gelijk’. Een belangrijk D66-goed. 
Daar heb je mee te dealen in een samen-leving, of je dat nu leuk vindt of niet, om prettig en goed 
met elkaar samen te leven.  



Een zorgvuldig proces met de juiste spelers vind ik dan ook belangrijk zodat er een goed en vooral 
bestendig resultaat komt. “Gauw is dood en Langzaam leeft nog”, gaat in sommige dossiers dan ook 
zeker op en ik ben niet van het snel willen scoren voor de bühne.    
 
Hoewel D66 en GroenLinks veel overeenkomsten hebben op inhoud en we elkaar daar ook op 
vonden en vinden in de gemeente Westerveld, hebben we de verschillen in stijl en werkwijze en de 
consequenties daarvan, met elkaar niet goed ingeschat. In ieder geval sluit mijn werkwijze niet altijd 
aan bij die van de fractie en vice versa, we kwamen er samen dan ook niet meer uit. Ik zie dan ook 
onvoldoende basis om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Daarom stop ik per 18 
augustus 2019 (overeenkomstig artikel 43 van de Gemeentewet) als wethouder. Eerder dan ik ruim 
een jaar geleden had kunnen vermoeden en/of had gewild. 
 
Dit neemt niet weg dat Westerveld een fantastische gemeente is om voor te werken. Ik ‘bedank’ in 
tweeërlei opzichten: ik bedank voor de eer om verder te gaan als wethouder namens PW. Maar ik 
bedank vooral ook mijn collega-collegeleden en alle raadsleden voor de plezierige samenwerking. En 
natuurlijk bedank ik ook alle ambtenaren, van wie ik altijd grote inzet heb ervaren om zaken voor 
elkaar te krijgen. Ook alle partners met wie ik samen tot resultaten ben gekomen wil ik hartelijk 
danken voor de wijze waarop we samen mooie dingen hebben bereikt of in de steigers hebben staan. 
Zonder al deze mensen had ik nooit de resultaten kunnen boeken die het afgelopen jaar gehaald zijn. 
Een jaar van hard werken en veel reuring, een jaar wat ik per saldo absoluut niet had willen missen! 
En geloof me, ik zal nog vaak in Westerveld terugkeren, bij bekenden, als bezoeker en wie weet ooit 
als bewoner. 
 
Tot slot, ik geloof in en sta voor de democratie en dus in het op correcte wijze omgaan met 
opposanten en wens mijn opvolger de wijsheid en het vermogen toe het lelieteeltdossier op te pakken 
op de wijze die PW voor ogen heeft indachtig de woorden van Nelson Mandela.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wilfried de Jong 
 


