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Beste mensen,  

 

In dit voorjaarsnummer van ORH aandacht voor een reeks zaken. Allereerst voor een welkome gast van 

buiten de afdeling: Klaas-Wybo van der Hoek, lid van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad en al heel 

lang politiek actief. Op 21 februari van dit jaar tekende de lokale krant ´Westerkwartier´ op dat Klaas-

Wybo samen met VZ Westerkwartier fractievoorzitter Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier een 

open brief had geschreven over het stikstofbeleid en de positie van de boeren. De brief is bedoeld als 

handreiking over de kloof. Wat wil Van der Hoek met de brief bereiken? We vroegen het deze ‘voormalige 

agrarische jongerenwerker’.  

De jeugd heeft de toekomst en wie de jeugd mist die … Al heel lang probeert het bestuur te betrekken bij 

de PvdA. Dat lukte tot nog toe nauwelijks maar dankzij vooral de inzet van André Hatzman en Joachim 

Beckering vond er eind februari een politiek jongerencafé plaats. André en Joachim doen verslag.  

Dan uw aandacht voor de Staten- en de Waterschapsverkiezingen op 15 maart aanstaande. Hans Koen-

ders vertelt over zijn kandidatuur voor het Waterschap. Ard Boer doet hetzelfde, maar dan voor de Pro-

vinciale Staten. Ard legt uit wat hem zoal motiveert.   

Het openingsartikel is natuurlijk voor onze voorzitter. Jelle Veenstra praat u bij over het ‘grotere plaatje’, 

de wereld (!), de lokale politiek, de afdeling en de fractie. Fractievoorzitter Sandra de Wit licht toe waar-

mee de fractie de afgelopen maanden zoal druk mee was. Soamlopen zijn werkbezoeken, bijv. aan boe-

ren (‘Veertig jaar standvastig boeren’) of bijeenkomsten over wonen: ‘Meraokels wonen’ is zo’n ontmoe-

ting op 10 maart a.s. Myra Eeken-Hermans schreef een jaarplan over datzelfde onderwerp voor de fractie 

en Simon Jelsma bepleit herstel van de Volkshuisvesting.  

Bestuurssecretaris Paula Grit nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 maart, 

deels samen met GroenLinks en let op, houd uw agenda vast leeg voor de 1 mei bijeenkomst in Aduard 

waar niemand minder Max van de Berg acte de presente geeft.   

Joost Eskes   

  Ons Rode Hart 
        Nieuwsbrief van  de PvdA afdeling Westerkwartier          6 maart 2023  
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Politiek in het Westerkwartier   
 

Het grotere politieke plaatje  

Het Westerkwartier is maar een postzegel op de wereldkaart en moet 

zich voegen naar internationale ontwikkelingen en landelijk beleid. We 

leven in een tijd van grote onzekerheid, van een overgangsfase in het 

denken waar het naar toe moet met de wereld, met ons land, met de na-

tuur. Het zou mijns inziens ook moeten gaan over het neoliberalisme en 

vrije marktdenken, en vooral de rol van de overheid en internationale sa-

menwerking. Door de wereldwijde coronapandemie is het falen van de 

markt bij grote wereldomvattende problemen versneld duidelijk gewor-

den. Datzelfde geldt voor de steeds sneller en heviger optredende effec-

ten van de klimaatverandering die ons met de neus op de rampzalige 

ontwikkelingen drukken. Daarnaast brengt de oorlog in Oekraïne een heel 

andere dynamiek op gang in de internationale betrekkingen maar dat geldt ook voor de tegenstellingen 

tussen het rijke westen en de rest. 

In Nederland heeft dit geleid tot problemen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de markt van de zorg, 

de energiemarkt. Deze basale behoeften zouden niet met het woord markt aangeduid behoren te wor-

den, ze roepen om overheidssturing, betere regulering en financiering langs andere weg dan het prijsme-

chanisme. Je zou verwachten dat dit gevolgen heeft voor de uitslag van de komende verkiezingen, dat 

partijen met een vooruitstrevende en sociale visie op de toekomst meer stemmen krijgen, maar dit  lijkt 

nauwelijks het geval. Rechtse partijen die problemen ontkennen, een grotere rol van de overheid afwijzen 

en desnoods samenwerking met andere landen willen opzeggen, voeren de boventoon. Zij zullen de pro-

blemen niet oplossen maar passen kennelijk in de tijdgeest van het individualisme. Dit stemt soms droe-

vig, maar ik houd de hoop levend dat er een ommekeer komt en wil daar met jullie voor blijven strijden! 

Samenwerking met Groen Links  

De samenwerking met Groen Links krijgt langzaam vorm. Het is prachtig dat we gezamenlijk met onze 

wethouder Bé Schollema meedoen in het College. Bé heeft een goede invloed op het collegebeleid en kan 

met zijn portefeuilles goed uit de voeten. Zijn belangrijkste onderwerpen zijn duurzaamheid, energie en 

klimaat, milieu, gaswinning, jeugd, onderwijs, cultuur.  

 

De twee fracties overleggen met regelmaat en gaan op vrijdagen op werkbezoek onder de titel Soamloop 

zoals op vrijdag 10 maart over wonen in het Westerkwartier in Cultureel Centrum Zuidhorn. Het lukt in de 

raad meestal goed om op een gezamenlijke lijn uit te komen, wel met behoud van de eigen identiteit als 

dat nodig mocht zijn. Onlangs heeft ons bestuur kennisgemaakt 

met het bestuur van Groen Links, een prettig en nuttig gesprek 

waaruit programmatisch weinig grote verschillen blijken, maar 

wel cultuurverschillen over de rol van bestuur en leden in de 

omgang met de fractie. Ook is afgesproken dat we tegen de zo-

mer samen een thema-avond organiseren. Daarnaast zijn Arie 

van Wijk en ik lid geworden van resp. PvdA en GroenLinks (zie 

hiernaast). 

In het teken van de samenwerking bevat deze aflevering van 

Ons Rode Hart een lezenswaardig interview met GroenLinks raadslid Klaas Wybo van der Hoek over 

Appbericht aan journalist Koos Bijlsma 

van  2 maart ´23 

´Ik ben lid geworden van Groen Links 

en Arie van Wijk van de PvdA. Zo ho-

pen wij de onderlinge band en de sa-

menwerking te versterken.´ 

Jelle Veenstra 
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gezamenlijke aanpak van de hele raad met de boeren van onderop in het Westerkwartier voor een ge-

zonde toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering voor de boeren met inachtneming van hun inko-

menspositie, en de doelen van stikstofreductie, waterkwaliteit en diversiteit van de natuur. Nu beide par-

tijen afgesproken hebben na de verkiezingen in de Eerste Kamer als één fractie op te treden en daardoor 

meer invloed te hebben, geeft dat ongetwijfeld een stimulans om ook elders in Groningen en ook bij ons 

steeds nauwer te gaan samenwerken.   

Op maandag 27 maart hebben we een gezamenlijke ledenvergadering in het Cultureel Centrum Zuidhorn 

waar beide fracties en de wethouder verantwoording afleggen na het eerste jaar van deze raad. Daarna 

kunnen de leden uitgebreid vragen stellen en zaken ter discussie brengen.  

Verkiezingen  

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap Noorderzijlvest en rond 

Opende en Grootegast voor Wetterskip Fryslan. De PvdA is in beide organen goed vertegenwoordigd, ik 

hoop dat dit minimaal zo blijft en liefst een zeteltje meer oplevert. De peilingen zijn nu toe redelijk gun-

stig. De provincie speelt een belangrijke rol op het gebied van de stikstofbeperking, van de herstelopera-

tie na het rapport van de enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en de energietransitie. Alle zeer 

toekomstgerichte en zeer belangrijke zaken! 

Het waterschap krijgt een steeds bredere rol omdat naast veilig-

heid tegen wateroverlast ook de natuurcomponent en grotere di-

versiteit een grote rol gaan spelen. Daarom is het vanuit democra-

tisch oogpunt ook terecht dat het aantal geborgde zetels van zeven 

naar vier is teruggegaan waarbij nu twee zetels voor natuurorgani-

saties zijn en twee voor boeren. Nu worden 19 van de 23 zetels 

verdeeld onder de "burgerpartijen". Ook daar is een goede verkie-

zingsuitslag uiteraard voor ons van groot belang! 

 Op 11 maart komt in het kader van de campagne de Rode Slinger 

om 10.30 uur bij AH in het centrum van Leek, dan kan er tot 12.00 

uur gefolderd worden. Ik hoop dat je iedereen in je omgeving kunt 

stimuleren te gaan stemmen! 

Onze afdeling 

Ik ben tevreden over de participatie van onze leden in de activiteiten die we organiseren, zoals de nieuw-

jaarsbijeenkomst, 1 mei, ledenvergaderingen en ik hoop van harte dat jullie dit blijven doen. Onze leden 

zijn de basis van onze interne partijdemocratie.  Dit lijkt me bij uitzondering ook een moment --- nadat 

ruim zes jaar geleden de afdelingen Marum, Leek, Grootegast en Zuidhorn gefuseerd zijn --- te zeggen dat 

ik erg blij ben met ons afdelingsbestuur bestaande uit zeven mensen.  Ieder bestuurslid speelt hierin een 

goede rol, heeft een goede inbreng en voert zijn of haar taken conform afspraken prima uit. Het goede 

teamwork maakt het besturen gemakkelijk en prettig! Ook ben ik blij dat Joost Eskes na zijn aftreden als 

bestuurslid redacteur wilde blijven van Ons Rode Hart en erin slaagt met regelmaat dit informatieve 

nieuwsblad het licht te doen zien.  

 

Ik wens ons allen een goed politiek jaar toe met veel succes! 

Jelle Veenstra  

Voorzitter van de PvdA, afdeling Westerkwartier   

Drenthe maakte er iets moois van 
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Uit de fractie  

 
De afgelopen maanden zijn er weer vele onderwerpen besproken 

in de raad. De meest in het oog springende: 

 

-  het afvalbeleid, een onderwerp dat veel emotie oproept en 

waarvan we graag willen dat het goedkoper kan. Dat is echter 

nog niet zo makkelijk. De ontwikkelingen in de afvalketen gaan 

razendsnel en bestaande contracten staan veranderingen nu in 

de weg. We zijn bezig de eisen die aan nieuwe aanbestedingen 

gesteld gaan worden scherp te krijgen. We willen zo milieube-

wust blijven handelen, maar ook meegaan met nieuwe mogelijk-

heden inzake afvalinzameling. 

 

- In januari bracht ik een motie in over de kinderhartchirurgie. De motie werd raadsbreed gesteund en 

ook het college steunt. Inmiddels weten we dat de minister heeft besloten het kinderhartcentrum in het 

UMCG open te houden. Geweldig natuurlijk. 

 

- Raadswerkgroep Wenakker. In deze raadswerkgroep zijn alle fracties vertegenwoordigd en spreken we 

met vertegenwoordigers van de landbouwwereld. De werkgroep wil een inventarisatie maken van het ge-

meentelijk beleid en de beleidsterreinen die direct of indirect invloed hebben op de landbouw, landbouw-

bedrijven, agrariërs en sterk verbonden activiteiten. Deze inventarisatie dient 

raadsleden en hun fracties te helpen in het beoordelen en ontwikkelen van be-

leidskaders en beleid. De eerste bijeenkomst is geweest en was zeer waardevol. 

Van twee kanten kwam het gesprek over ideeën en ervaringen op gang. Allen 

merkten de meerwaarde van het zo kennismaken en horen van elkaars ervarin-

gen en perspectief. Na deze kennismaking volgt komende maanden verder in-

houdelijk gesprek. 

 

Sandra de Wit  

********************************************************* 

Agenda Algemene ledenvergadering  
PvdA en GroenLinks - maandag 27 maart 2023 

  
Op 27 maart is er een Algemene ledenvergadering van onze afdeling in het Cultureel Centrum in Zuid-

horn (Jellemaweg 3, 9801 CG). De avond bestaat uit twee delen. Van 19:30-20:00 uur is er een ALV – 

PvdA Westerkwartier met daarop de jaarlijks verplichte onderwerpen: kascontrole, de jaarstukken 2022 

en de jaarverslagen van de penningmeester en de voorzitter/secretaris. 

  

Vanaf 20:00 is er een gezamenlijke ALV samen met GroenLinks. De onderhandelingen na de vorige ge-

meenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar leidden tot deelname aan BenW. PvdA en GroenLInks leve-

ren samen één wethouder. Ook werken de beide fracties intensief samen. Tijdens de ALV zullen de beide 

fractievoorzitters en de wethouder de leden informeren over de afgelopen periode en de politieke actua-

liteit. De bijeenkomst loopt rond 21:30 uur af. 



Ons Rode Hart, ledenblad PvdA, afdeling Westerkwartier, maart 2023                               5 

  

Politiek jongerencafé  
een succes! 

Eindelijk kwam op vrijdagavond 24 februari een lang 

gekoesterde wens van het afdelingsbestuur uit: een 

groep van dertig jongeren en andere belangstellen-

den trof elkaar voor een politiek café in het Cultureel 

Centrum in Zuidhorn. Dat organiseerde de afdeling 

samen met de Jonge Socialisten Groningen (hierna 

JS). Drie jonge politici vertelden deze avond over be-

langrijke thema’s bij de komende verkiezingen, 

linkse samenwerking en het belang van jongeren in 

de politiek. 

 

Tegenslag 

 

Een eerdere poging om iets met en voor deze doelgroep te doen liep op niets uit: het lukte niet een jonge 

politicus te strikken. Gelukkig lukte dat nu wel: Julian Bushoff, intussen 97 dagen Kamerlid1, was op vrij-

dagavond beschikbaar. Toen de afspraak met Julian was geregeld hadden we pech: juist op vrijdag staakte 

het OV. Een aantal bestuursleden wilde wel functioneren als Rode Taxi. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, 

de treinen van Arriva reden gelukkig wel en Zuidhorn is per spoor goed bereikbaar. Behalve JS’ ers waren 

er ook jongeren van Dwars (jongeren van Groen Links) meegekomen. De avond werd geopend door dag-

voorzitter Thomas Schreuder, een voormalige Westerkwartierder uit Leek en voorzitter van de JS Gronin-

gen. Kandidaat-Statenlid voor de PvdA (7e plaats kandidatenlijst) Stijn Honselaar leidde in met een ver-

haal over betaalbaar wonen en de verbinding tussen Stad en Ommeland. De 23-jarige Stijn was nerveus, 

nog niet gewend voor publiek te spreken, maar was wel heel enthousiast en dat werkte aanstekelijk. “Het 

is belangrijk om woningen te bouwen voor de langere termijn, dus duurzame woningen voor meerdere 

generaties”, aldus Stijn. Ook bouwen voor jongeren in de dorpen is noodzakelijk. Zij kunnen nu te vaak 

niet blijven wonen in het dorp waar ze opgroeien, omdat er voor hen niet of nauwelijks wordt gebouwd. 

Ze moeten dan wel verhuizen naar de stad.  

 

GroenLinks Statenlid Bas de Boer nam de zaal 

mee in de duurzaamheidsopgave die de ko-

mende jaren op ons afkomt en het belang van 

jongeren in de politiek. “Om een leefbare pla-

neet door te geven aan volgende generaties 

moeten we volop inzetten op duurzame ener-

gie. Politiek is ook voor jongeren. Het is belang-

rijk dat je meepraat over je toekomst. Jonge-

ren, laat je horen in de politiek!”, hield Bas de 

zaal voor.  

 
  

 
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/bushoff-tj-pvda op 2 maart 23 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/bushoff-tj-pvda


Ons Rode Hart, ledenblad PvdA, afdeling Westerkwartier, maart 2023                               6 

  

Vlammend  

 

Tenslotte was het de beurt aan Julian Bushoff.  Het kersverse PvdA 

Tweede Kamerlid hield een vlammend betoog over het belang van eerlijke 

en sociale keuzes voor de toekomst. “De vooruitgang van de afgelopen 

tientallen jaren is kolossaal, maar niet eerlijk verdeeld. Het rechtse beleid 

was goed voor de grote bedrijven die niet of nauwelijks belasting hoeven 

te betalen, maar niet goed voor de mensen die weinig hebben te beste-

den. Een links beleid is hard nodig zodat iedereen weer mee kan doen. 

Het maakt dus uit wie er aan de knoppen zit!” De zaal hing aan zijn lip-

pen!  

 

Discussie 

 

Omdat het publiek graag meteen vragen wilde stellen, schrapte voorzitter Thomas Schreuder de pauze. 

Eén vraag ging over het net verschenen rapport van de Parlementaire Enquête Commissie gaswinning. 

Hoewel Bushoff het nog niet had kunnen lezen, stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij wees 

op het grote belang van herstel van vertrouwen tussen Groningen en het kabinet. Ook de energietoeslag 

voor studenten kwam aan de orde; juist studenten worden de dupe van de energiecrisis vanwege hun 

tochtige woningen en hun geringe inkomen. Onze voorzitter, oudere jongere Jelle Veenstra stelde ook 

nog een scherpe vraag over de linkse samenwerking tussen PvdA en GL, zoals die zich nu ontwikkelt in het 

Westerkwartier, maar niet in de stad. Julian Bushoff, voormalig fractievoorzitter in Stad, antwoordde dat 

in Groningen zowel de PvdA als GL grote fracties zijn en samenwerking iets minder voor de hand ligt.  

 

Na afloop van het formele deel ging het gesprek informeel verder. Er was een half uur gepland, maar bijna 

iedereen bleef ruim 3 kwartier met elkaar in gesprek en pas tegen tienen gingen de laatsten huiswaarts. 

Hoewel de organisatie graag meer jongeren uit het Westerkwartier had willen begroeten, kijkt ze toch te-

rug op een geslaagde avond en wil iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd nogmaals bedan-

ken.  

 

Joachim Bekkering en André Hatzman  
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Ard Boer en de Statenverkiezingen 

‘Zie mijn lidmaatschap maar als  
uitgestoken hand’   

Sinds kort woont Ard Boer in Noordhorn, in het Westerkwartier dus. 

Voor die tijd hadden zijn vrouw, drie kinderen en hij zelf een klein huis 

in Beijum. Dat was ook een prima plek om te wonen, maar nu is zo’n 

wat ruimer huis ook fijn. Ik mag hem alles vragen, zegt hij, als ik hem 

bel om te vragen zich aan de leden van de afdeling voor te stellen. Want: Ard staat op plaats 9 van de kan-

didatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen van a.s. 15 maart.  

Cultuur 

Geen zekere plaats dus, maar mocht het zover komen, dan wil hij in elk geval iets doen voor de culturele 

sector, waarin hij een tijd gewerkt heeft. Het overheidsbeleid, zegt hij, zou zich wat meer op de makers 

kunnen richten en wat minder op de gevestigde instellingen. Veel van die makers zijn freelancers, denk 

maar aan muzikanten, lichtmensen, productiemedewerkers, horecapersoneel en dergelijke. Tijdens de 

pandemie kregen de instellingen best veel geld, sommige hielden er fors aan over, maar deze freelancers 

beten op een houtje. Zulke ongelijke (machts-)verhoudingen, dat stoort, dat is oneerlijk, maar motiveert 

ook om lid te worden van een politieke partij en wat te gaan doen.  

Ard heeft drie kinderen van respectievelijk 18, 15 en 8 jaar, is gehuwd 

met Hanneke en is nu 43 jaar. In die culturele sector was hij ook be-

trokken bij het muzikale festival ‘Into the great wide open’ dat op 

Vlieland werd gehouden. Intussen is dat verleden tijd en werkt Ard 

voor Mediahuis Noord, het vroegere NDC dat door het Belgisch Me-

diahuis is overgenomen. Mediahuis Noord maakt naast heel veel digi-

tale kanalen ook Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Cou-

rant. Ard werkt voor de digitale tak van het bedrijf. Digitale nieuws-

media zijn weliswaar steeds vanzelfsprekender geworden, maar ver-

vangen de papieren krant nog niet. Met papier wordt nog veel verdiend, met digitaal is dat nog steeds 

minder vanzelfsprekend. Tegelijk wordt de bezorging steeds nijpender. Ook de papierprijzen springen op 

en neer.  

Onmisbare beroepen  

Toen Ard een jaar terug lid werd van de PvdA was dat omdat hij wel wat wilde doen voor de ‘onmisbare 

beroepen’, een term die bleef hangen uit de coronatijd. De theorie dat als de rijken hun geld maar laten 

waaien, de armen er als vanzelf ook van profiteren, daarin gelooft hij niet. De PvdA kan helpen om die 

verhoudingen gelijker en eerlijker te maken. Lid worden van de PvdA is dus een uitgestoken hand.  

Daar kan de PvdA dus lang plezier van hebben.  

JE 
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Hans Koenders en de waterschapsverkiezingen 

´Het wordt politieker,  
minder technisch’  

Oud-raadslid Hans Koenders, 72 intussen, staat op plaats 7 op de PvdA-

lijst voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart a.s. Hans heeft, zegt 

hij, er wel zin in. Hij heeft wel wat met water en waterkwesties, zeker 

nu het de komende jaren spannend gaat worden in de besturen. Inhou-

delijk omdat voldoende en schoon water geen vanzelfsprekendheid 

meer zijn. De belangen zijn soms tegengesteld. Meer water vasthouden voor droge zomers vraagt om in-

richting van waterbergingsgebieden. Natuurbehoud is gebaat bij een hoger waterpeil, de landbouw pleit 

vaak voor een lager waterpeil. Op de achtergrond speelt de klimaatproblematiek. Afgezien van de kwanti-

teit is ook de kwaliteit van het water in het geding. Veel waterbronnen zijn vervuild geraakt.  

Spannender 

Spannender ook omdat de samenstelling van de waterschapbesturen verandert: het algemeen bestuur 

bestaat uit 23 leden waarvan er 19 gekozen worden, 4 zijn ‘geborgd’, zoals dat heet. De vaste plaatsen 

voor het bedrijfsleven verdwijnen, de boeren en natuurorganisaties houden hun geborgde plaatsen. Uit 

dat AB wordt een DB gekozen. Net als voor 2002 in de gemeentebesturen zijn DB leden ook lid van het 

AB.   

Hans: ‘In het recente verleden was ik betrokken bij de inrichting van de Marumerlage, natuur- en water-

bergingsgebied ten noorden van de A7 bij Marum. Van dat proces heb ik wel het nodige geleerd’. Een be-

langrijke verandering is dat de waterzuiveringen van Marum en die van Friesland Campina via een pijplijn 

gaan lozen op het van Starkenborchkanaal en niet meer op het Oude Diep/Oude Riet. Hans is er niet ge-

rust op of dit al goed geregeld is.  

Knarrenhof 

Hans was geruime tijd raadslid in de gemeente Marum en daarna de fusiegemeente Westerkwartier en 

nog niet zo lang raadslid af. ‘Ik mis het wel dat ik minder aan de knoppen zit’, zegt hij desgevraagd. ‘Aan 

de andere kant heb ik na die raadsperiode veel kunnen doen voor de Knarrenhof en de Huiskamer, een 

eerder weg bezuinigd inlooppunt bij het sociaal-cultureel werk in Marum. Ik heb nog wat fondsen kunnen 

opsporen waardoor er toch zo’n huiskamer kan komen’ vertelt Hans. Daarnaast is hij actief in het diaco-

naal werk van het Platform van Kerken dat zich bezighoudt met onder andere armoedebestrijding.  

Maar als hij gekozen wordt voor het Waterschap dan heeft Hans er zin aan en worden de mouwen opge-

stroopt.  

JE 

  

Hans Koenders op de poster voor de 
verkiezingen van 2022 
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In gesprek met Klaas-Wybo van de Hoek 

 
‘Laat de oplossing  

voor de stikstofcrisis van  
onderop komen’  

Op dinsdag 21 februari jl. verraste de ‘Westerkwartier’ haar 

lezers: ‘Westerkwartier als proeftuin ‘kopland’. Met deze 

kop vatte journalist Koos Bijlsma de ‘open brief’ samen van 

Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier 

en Klaas-Wybo van der Hoek, fractielid van GroenLinks. De 

brief gaat over de stikstofcrisis en de positie van de boeren. 

Op de foto geven Van der Velde en Van der Hoek elkaar een 

hand over een hek met daarop de tekst ‘de Dotterbloem’, een stichting voor agrarisch natuurbeheer. ( 

https://www.stichtingdedotterbloem.nl/) Links met muts de voorman van VZ Westerkwartier, rechts met 

witte sjaal Van der Hoek.  

Een ongewone samenwerking, bedoeld om, gelet op de foto, het hek te openen. Wie wil dat niet na een 

jaar met felle boerendemonstraties, bemiddeling door Johan Remkes en een verbeten speurtocht door 

overheden en bedrijven naar opkoopbare stikstofrechten? Niemand zit te wachten op een herhaling van 

zetten met woeste boeren, ronkende tractoren en bezette wegen en pleinen. Hoe dichten we de kloof 

tussen boer en overheid, tussen macro- en microniveau en tussen klimaatdoelen en familiebedrijven? Re-

den genoeg om Klaas-Wybo van der Hoek te bellen. Als voormalig agrarisch jongerenwerker kent hij de 

landbouw goed. Welke rol kan de gemeente spelen in deze ingewikkelde en verdelende problematiek en 

hoe ziet hij dat concreet voor zich?  

‘Klaas-Wybo, leg eens uit, hoezo Kopland?’ 

‘Dat drukt uit dat we niet in het peloton willen fietsen, maar voorop, in de kop-

groep. Dat we van onderop willen werken en niet van alles opgelegd krijgen. 

Als gemeente doen we intussen heel wat om dat uit te dragen. Er staat ook erg 

veel op het spel. We hebben als raad een werkgroep geïnstalleerd met acht 

raadsleden en acht vertegenwoordigers uit de landbouw. Die noemen we 

‘Wenakker’, Gronings voor de plek op de akker waar de ploeg wordt gedraaid. 

Symbool dus voor koersverandering. Het moet de andere kant op. Dat contact loopt intussen redelijk 

goed. We inventariseren gemeentelijke beleid en bespreken actuele zaken.’  

 

Mijn drijfveer is dat het beter in de landbouw kan en moet: beter met de productie, beter met de boeren, 

beter met milieu en landschap. Met alle kennis en middelen die we vandaag de dag hebben, moet dat 

toch lukken. En er staat zoveel op het spel, voor in Westerkwartier: landschap, milieu, schone grond, 

duurzame toekomst, dierenwelzijn, werkgelegenheid. Intussen doen we vanuit de raad wat we kunnen. 

Zoek het maar eens na: in diverse moties nam de Raad afstand van het landelijk beleid en sprak uit samen 

met de landbouw oplossingen te zoeken (de motie Vreemd Landbouw- en zorgvuldig stikstofbeleid, van 

juli 22). De recentere motie over de Medentilsterpolder (zie hieronder) kent dezelfde boodschap. De eer-

ste motie werd unaniem aangenomen, onder de tweede ontbreekt alleen de handtekening van het CDA. 

Ook de raadsbrief over de zogenaamde Pasmelders, boeren die naar eer en geweten handelden, maar nu 

in problemen komen, ademt die geest.  

https://www.stichtingdedotterbloem.nl/
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Wat opvalt in jullie brief is dat jullie deze problematiek lo-

kaal aan willen pakken. Dat gaat tegen de trend in. De afge-

lopen jaren hebben we toch vaak gemerkt dat decentralise-

ring van beleid problemen verergerde. Nu is de trend juist 

vaker centralisering, bijv. in de Volkshuisvesting.  

Toch denken wij dat we de lokale omstandigheden lokaal het 

beste kennen. We weten in ons eigen Westerkwartier hoe 

landbouw, natuur en landschap ervoor staan. Maak daar ge-

bruik van! Wel moet de provincie regie voeren en het Rijk ei-

sen stellen. Het is natuurlijk niet vrijblijvend.  

In jullie brief staat dat zaken lokaal oplossen mogelijk is om-

dat mensen elkaar in ‘kerk en kroeg’ weer tegenkomen en 

door één deur moeten. Dat is een kracht, maar toch ook een 

zwakte? Hoe zit het met de doorzettingsmacht als je zo op elkaars lip zit?  

Wij denken dat het werkt als het een gemeenschappelijk erkend probleem is. En dat is het, de problema-

tiek van de stikstofneerslag wordt door een meerderheid erkend. De verdeeldheid ontstaat rond de op-

lossingen. Het gaat trouwens naast stikstof ook om waterkwaliteit, de Pfas-verontreiniging, uitspoeling en 

de handhaving van de Kaderrichtlijn water. We streven naar een andere landbouw. Dat betekent niet dat 

er bedrijven moeten omvallen of banen verdwijnen. Misschien hebben we wel meer boeren nodig. Betere 

prijzen voor boeren zijn broodnodig, maar dat hoeft, weet ik welhaast zeker, niet per se tot hogere prijzen 

in de winkel te leiden. Boeren moeten ook nieuwe activiteiten opzetten, waarmee geld te verdienen is. 

Daarbij kan de gemeente ondersteuning geven. 

Hoe zijn de reacties op jullie gezamenlijke brief? 

Soms verwonderd, soms bewonderend. Op campagne kwam ik 

onlangs langs een huis met een nee/nee sticker, liep er voorbij, 

tot er een vrouw de deur uitkwam die zei dat ze vond dat we 

zo’n mooi artikel hadden geschreven. Ik ben voor verrassende 

coalities want de problemen zijn groot. En ik moet zeggen dat 

je met Ytsen van der Velde -leraar biologie en aardrijkskunde 

en botanisch analist- en met VZ goed zaken kunt doen voor bij-

voorbeeld houtwallen, weidevogels en landbouw. VZ blijkt ver-

der een verrassend divers gezelschap.  

Hoe gaat het verder? 

We hebben niet echt een plan de campagne, zie het als een oproep. Er komen na de Statenverkiezingen 

op 15 maart a.s. gebiedsplannen waar onder leiding van de provincie de rijksdoelen per gebied toege-

spitst worden. Daar overleggen de partijen over het bereiken van die doelen. Wij willen dus dat voor Wes-

terkwartier wij als gemeente de regie krijgen. Mijn ambitie is dus echt, of beter, mijn hoop, is dat we de 

loopgraven kunnen dichtgooien als we om tafel gaan zitten en op basis van een gedeelde probleemstel-

ling oplossingen vinden. We moeten de polarisatie voorbij. Daarbij werken we uitstekend samen met 

onze bondgenoot PvdA.  

JE, 1 maart 2023  

Motie Medenertilsterpolder  

De provincie wilde het weidevogelgebied 

in deze polder in Middag-Humsterland 

tussen Ezinge en Aduard uitbreiden. Dat 

schoot boeren in het verkeerde keelgat uit 

angst voor beperkingen in hun bedrijfs-

voering. De motie van 14 december vroeg 

het college om met de provincie een pol-

derakkoord te sluiten met de boeren over 

de doelen zoals betere bescherming van 

de weidevogels. Dus geen nieuw bestem-

mingsplan maar meerjarige afspraken met 

dezelfde doelen.  

 

 

Voedselakkoord  

In de vorige bestuursperiode werd met di-

verse partijen een voedselakkoord opge-

zet. PvdA wethouder Elly Pastoor speelde 

daarin een belangrijke rol. Intussen is een 

andere drager, de Gebiedscooperatie, fail-

liet gegaan. De website www.voedselak-

koord.nu is uit de lucht.  

http://www.voedselakkoord.nu/
http://www.voedselakkoord.nu/
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Saomloop in januari  

Veertig jaar standvastig  
boeren 

Enumatil – Fracties en geïnteresseerde leden van 

GroenLinks en PvdA Westerkwartier reikten tijdens de 

Soamloop op 13 januari het “Certificaat van Standvas-

tigheid” uit aan Arjen Boer en Margriet Knol (Ande Nie-

dijk) die al 40 jaar lang standvastig boeren, op dit mo-

ment in Enumatil. 2 

Normaliter ontvangt iemand die 40 jaar in dienst is al-

lerlei extraatjes van ‘de baas’, als je eigen baas bent is 

dat lastig. Aldus GroenLinks gemeenteraadslid Klaas Wybo van der Hoek, die hen namens de fracties van 

GroenLinks en PvdA Westerkwartier daarom een mooi certificaat, een traditionele poffert en een prachtig 

landschapsboek overhandigde. 

Tijdens de Soamloop werd door Arjen Boer uitgebreid verteld over het moderne boerenbedrijf dat hij met 

zijn vrouw al 40 jaar bestiert. “We zijn gestart in Nietap en bijna 20 jaar zitten we in Enumatil. En we heb-

ben 30 jaar het predicaat ‘biologisch’. Ik ben nu bijna 64 en zit nog vol plannen, maar wil ook de opvolgers 

voor het bedrijf niet voor de voeten lopen. Een dilemma,” lacht Arjen Boer. Ook de hedendaagse uitdagin-

gen kwamen over het voetlicht, zoals stikstof, mestoverschot, vergoedingen voor biologische producten 

en het waterpeil.  

“Ik vergelijk de agrarische sector vaak met een peloton fietsers. Niet iedereen kan vooraan rijden, maar 

de voorste renners hebben wel de betere kansen. De groep die achteraan fietst, houdt het niet altijd bij 

en dat is moeilijk.” Hij ziet om zich heen collega’s die vasthouden aan het beeld dat de boerderij van gene-

ratie op generatie wordt overgedragen, maar de huidige tijd vraagt van ondernemers – dus ook van de 

boer – meer flexibiliteit en meer meebewegen. 

Tijdens de rondleiding over het bedrijf sprak Boer gepassioneerd over dierenwelzijn en het biologische 

boerenbedrijf. De bezoekers zagen verschillende generaties blaarkoppen in de stallen, van pasgeboren 

kalfjes tot uit de kluiten gewassen koeien. En een eigen stier die het maar druk heeft. 

Voor de deelnemers was het heel waardevol zo bijgepraat te worden. Vanuit de fracties was te horen: 

“Voor het goede contact met de agrarische sector is het belangrijk om bijgepraat te worden over de uit-

dagingen en kansen van het biologische boerenbedrijf. Vanuit de gemeenteraad is een werkgroep inge-

richt, de Wenakker genaamd, waarbij acht raadsleden van de verschillende fracties en acht boeren zitten. 

Met als doel elkaar goed te informeren over elkaars werk en te kijken waar het gemeentelijke beleid iets 

kan betekenen voor de landbouw.” 

Eric Helmers  / Myra Eeken-Hermans, 16-01-2023 

 
2 Overgenomen van de website www.pvdawesterkwartier.nl  

Fotobijschrift: Klaas Wybo van der Hoek (links) overhandigt 
Arjen Boer en Margriet Knol het “Certificaat van Standvas-
tigheid” voor hun 40-jarig jubileum standvastig boeren 
(foto: Myra Eeken-Hermans) 

https://www.pvdawesterkwartier.nl/author/erichelmers/
https://www.pvdawesterkwartier.nl/40-jaar-standvastig-boeren/
http://www.pvdawesterkwartier.nl/
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Jaarplan 2023 fractie  
PvdA Westerkwartier 

Neem nou het thema: Leefbaarheid.  

 

Leefbaarheid is het overkoepelende thema dat dit jaar leidend 

is als het gaat om werkbezoeken en zichtbaarheid van de PvdA 

Westerkwartier. Onderdelen van leefbaarheid zijn natuurlijk 

ook wonen, onderwijs, armoede en tal van andere onderwer-

pen. Onze insteek is leefbaarheid in zijn breedste vorm en we 

streven ernaar om minimaal 1 x per kwartaal een leefbaarheids-

bezoek te brengen in een dorp waarvan we of te weinig weten 

of nieuwsgierig zijn naar zaken waarvan we weten dat ze er spe-

len. 

Op dit moment willen we focussen op de dorpen:  

 

Oldehove 

Daar speelt het wegvallen van voorzieningen (winkel is weg, school staat leeg), toekomstige rol van dorps-

huis Humsterland, bibliotheek. Wat wil men daar, wat kan er. Hoe gaat het dorp om met de omliggende 

dorpen? 

  

Leek 

We hebben in de gezamenlijke fractievergadering GL/PvdA al contact gehad met een club mensen die een 

plek zoeken voor verenigingsactiviteiten. Verder speelt de invulling van de nieuwbouw van Campus Leek 

met inbreng van Kunstenkwartier en Biblionet. En het is traditie om jaarlijks een bezoekje te brengen aan 

de Borgen. Ook de bouwplannen op de plek van het huidige gemeentehuis Leek zijn interessant als het 

gaat om de leefbaarheid van Leek. 

  

Grijpskerk 

Het gebouw van het Lauwerscollege is punt van aandacht. En we zijn nieuwsgierig hoe het dorp meerdere 

activiteiten en initiatieven wil gaan verbinden aan de ontwikkeling van de schoollocatie. 

  

Grootegast 

Het gemeentehuis is punt van aandacht, maar ook een bezoek aan MFA Grootegast/Doezum is interes-

sant. Hoe hebben zij zich de afgelopen jaren georganiseerd. 

  

Marum 

Hier gaan grote stappen gezet worden met het gemeentehuis Marum. Hoe gaat het dorp hiermee om? 

Worden het woningen? Welke ontwikkelingen spelen hier nog meer mee? 

  

Vorm 

Op een dinsdagavond, onze gewone fractieavond, gaan we vergaderen in het dorp naar keuze. Het eerste 

uur (19.30-20.30 uur) is een Oop'n Toafel waarin we een aantal betrokken partijen vragen om met ons in 

gesprek te gaan over de zaken die er spelen in het dorp. Vanaf 20.30 uur gaan we als fractie verder met 

onze eigen agendapunten. 

  

Myra Eeken-Hermans 

Geplakt en geribbeld 
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Wonen in het  
Westerkwartier  

Van woningcrisis naar  
volkshuisvesting 

 

 

De kranten staan ervan vol en velen van ons ervaren het aan den lijve: Het vinden van een passende wo-

ning is (bijna) onmogelijk. De zogenaamde woningcrisis wordt niet alleen door de PvdA gezien en gelukkig 

weten we samen plannen te maken voor de bouw van extra woningen. Zo ondertekende gemeente Wes-

terkwartier de Woondeal Regio Groningen-Assen op grond waarvan we in onze gemeente 170-240 wonin-

gen per jaar gaan bouwen. Zoals in ons coalitieakkoord al aangegeven verhoogt Westerkwartier die ambi-

tie zelf tot jaarlijks 400 woningen.  

Hele goede stappen maar er is meer. Een woning is een thuis, een plek om te leven en samen te komen. 

Een woning moet dus niet alleen beschikbaar en betaalbaar zijn maar moet ook mogelijkheden bieden om 

samen met je dorps- en buurtgenoten een sociale gemeenschap te vormen. En daar is nog veel te winnen. 

Laten we dan ook niet langer spreken van een woningcrisis maar van een wooncrisis. Een wooncrisis die 

het woord Volkshuisvesting nieuw leven inblaast. Hierbij is een grote sturende rol weggelegd voor de 

overheid. Zoals in het verkiezingsprogramma van onze afdeling al stond moeten we actief werken aan de 

opbouw en het herstel van gemengde buurten.  

 

Gemengde buurten  

 

Dorpen en buurten waarin mensen van alle ‘rangen en standen’ en vanuit vele achtergronden samenwo-

nen. Mensen die elkaar kennen en elkaar kunnen bijstaan. Om dit mogelijk te maken is ook een belang-

rijke rol weggelegd voor de woningcorporaties. Corporaties die niet alleen zorgen voor goede en betaal-

bare sociale huurwoningen maar die ook mee zorgen voor de leefbaarheid in de buurt. De gemeente 

moet meer aan het roer en we moeten minder afhan-

kelijk worden van commerciële ontwikkelaars. Dat 

betekent ook dat de gemeente grip moet houden of 

krijgen op grondeigendom. Daarmee kan worden ge-

stuurd op wat we belangrijk vinden en kunnen we 

zorgen dat ook de minder draagkrachtigen op goede 

locaties komen wonen. De ontwikkeling van de Knar-

renhof in Marum is hiervan een goed voorbeeld.  

Thuis voelen  

Volkshuisvesting is een belangrijke en complexe taak van de overheid. Een taak waarbij sociale afwegin-

gen bepalend zijn en niet de maximalisatie van mogelijke winsten. Woningen bouwen we niet alleen voor 

de mensen die vandaag een woning nodig hebben maar deze bepalen ook of toekomstige generaties zich 

hier thuis zullen voelen. Samen, sociaal en duurzaam zijn daarbij belangrijke voorwaarden. 

Simon Jelsma 
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‘Meroakels Wonen’  
 

Programma Soamloop  
10 maart a.s.  

GroenLinks & PvdA WK 

 

Van harte welkom bij  

Thema: wonen in het Westerkwartier 

Datum: Vrijdag 10 maart 2023, van 15.00 uur tot 17.00 uur.  

Locatie: Cultureel Centrum Zuidhorn, Jellemaweg 3 te Zuidhorn 

 

Een van de crises in ons land is de wooncrisis. In Nederland zijn er zo’n 400.000 woningen te kort. Tot en 

met 2030 moeten er 900.000 woningen bij komen. Het Westerkwartier wil 1600 woningen bouwen tot 

2026. Hoe zit het in Westerkwartier met de wooncrisis? Waar willen we laten bouwen? Voor wie? Sociale 

bouw, huur-, koop-, groeps- en mantelwoningen, appartementen, vrijstaand, rijtjes, twee-onder-een-kap? 

Wat is er nodig om ons in Westerkwartier meroakels te laten wonen?  

Graag gaan de fracties van PvdA en GroenLinks Westerkwartier en andere geïnteresseerden in gesprek 

over verschillende vormen van wonen in het Westerkwartier.  

Programma:  

• Michiel Pellenbarg, oud raadslid GroenLinks over wonen en woonbeleid 

• Hans Koenders, oud raadslid PvdA over Knarrenhof Marum 

• Trudy en Lieke, initiatiefnemers van een pre-mantelzorgwoning nabij een Rijksmonument 

• We zijn nog met een paar anderen in gesprek en mogelijk kunnen we een tinyhouse bezoeken. 

Graag opgave wie er komt via Klaas-Wybo kw@kwvdhoek.nl of Myra info@brugvrouw.nl.   

 

************************************** 

 

Max op komst!  

1 mei viering 2023 – Max 

van den Berg is hoofdgast. 

De 1 mei viering vieren we 

weer samen met afdeling 

Hogeland van de PvdA. Lo-

catie: Hotel Aduard, Frie-

sestraatweg 13, Aduard  

  
De gezellige 1 mei viering van 2022 in Garnwerd 

mailto:kw@kwvdhoek.nl
mailto:info@brugvrouw.nl


Ons Rode Hart, ledenblad PvdA, afdeling Westerkwartier, maart 2023                               15 

  

Nieuwjaarsbijeenkomst ‘23 

Op 21 januari van dit jaar hadden we een leuke en goed bezochte 

nieuwjaarsbijeenkomst bij Hamming in Garnwerd gehad. Opnieuw 

goed georganiseerd door onze bestuursleden André en Pieter samen 

met afdeling Het Hogeland. Een vijftigtal leden uit beide afdelingen gaf 

acte de presence.  

De avond ervoor was de aftrap van onze campagne door het gewest 

Groningen in Veendam. Dat kwam goed uit want lijsttrekker en Gede-

puteerde Tjeerd van Dekken wilde graag als spreker optreden. Daar-

voor vertelde Eugenie Stolk, nummer drie en eerste vrouw op de PvdA 

Statenlijst, iets over haar jeugd. Eugenie woont in Winsum, is bestuurder van de Algemene Onderwijs-

bond AOB in rayon Noord, is opgegroeid in de provincie Groningen en koestert een warm hart voor onze 

provincie en haar bewoners.  

Tjeerd is opgegroeid in Marum in het Westerkwartier, en is nu Gedeputeerde met Milieu, Leefbaarheid, 

Wonen en Arbeidsmarkt in portefeuille. Onze slogan is deze keer Uit liefde voor Groningen. Tjeerd gaf op 

onderhoudende wijze aan wat de hoofddoelstellingen uit ons verkiezingsprogramma zijn op het gebied 

van schadeafhandeling en versterking noodzakelijk geworden door de gaswinning, de problemen op de 

woningmarkt en de arbeidsmarkt. Het woord "markt" is een term die eigenlijk helemaal niet thuishoort bij 

basale zaken als wonen en werkgelegenheid!  

Tjeerd gaf ook de gelegenheid aan onze wethouders Marriet de Visser van Hogeland en Bé Schollema van 

Westerkwartier om in te haken op een paar van deze thema's. 

Na Tjeerd was er een inmiddels gebruikelijke pub quiz georgani-

seerd door het Hogeland met nogal wat vragen die door Wester-

kwartierders wat moeilijk te beantwoorden waren... Volgende 

keer dus andersom.  

Vervolgens was er tijd voor napraat bij drankje en hapje. Het was 

een zeer geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst! 

Jelle Veenstra   

************************************** 

                                                Wapsels 

Zelf was de PvdA in het verleden niet brandschoon 

in verkiezingstijd. Het illegaal ´plakken´ van posters 

op borden of elders was in mijn jonge jaren popu-

lair. Nu hangen er overal kritische teksten – ik 

noem ze maar wapsels - over de posters al blijven 

die gelukkig leesbaar en herkenbaar. Ze hangen op 

plakhoogte, je hebt geen trapje nodig. Ik aarzelde 

en dacht, scheur ik ze er af? Wappie teksten … 

maar ook openbare mening. Scherper dan de pos-

terteksten. Pijnlijk.  

Ik heb ze laten hangen. Dit keer. JE 


