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Beste leden,  

2 jaar geleden hebben we voor de tweede kamer verkiezingen, uit nood geboren, een 
groot aantal kandidaat kamerleden geinterviewd. Dat was, wat ons betreft, een groot 
succes.  
 
Dit jaar zijn de Provinciale verkiezingen op woensdag 15 maart. En dat heeft 
u vast en zeker wel meegekregen. Spandoeken langs de weg, de billboards en, last but 
not least, u heeft de stembiljetten thuisgestuurd gekregen.  
 
Waar mensen minder van weten is de waterschapsverkiezingen. Dit was een  
mooie gelegenheid voor ons, om alle partijen aan te schrijven en te vragen of ze aan 
onze digitale tafel wilden zitten en een 9-tal vragen wilden beantwoorden. Natuurlijk 
waren we weer rijkelijk laat waardoor een aantal partijen afhaakten. Anderen haakten 
af bij onze intelligente vragen (denk ik). Gelukkig hebben we een vijftal interviews ge-
had en ik weet nu op welke partij ik ga stemmen.  
 
Nu u nog! Neem a.u.b. de tijd om de antwoorden te lezen van de verschillende 
partijen en neem dan op basis van deze antwoorden een besluit. 

Want wat hebben Johan Arkink & Couzijn Bos van het CDA en Jan Veerenhuis & 
Gerald Aveskamp van VVD gemeen? Wat is de visie over de agrarische sector van 
AWP? Wat drijft Rolf Woolderink (BBB) om voor het eerst mee te doen aan de Water-
schapsverkiezingen? Kent Hugo Tromp (CU) Noord Oost Twente?  Als bestuur hopen 
wij jullie zo mee te helpen met het maken van een goede keuze op 15 maart a.s. 

Met vriendelijke groet,
Miranda Nolten-Westerhof,  
Co-voorzitter
06-8340 1284 
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De vragen die gesteld zijn aan de 
verkiesbare waterschapsleden
 
1. Vindt u het een goede ontwikkeling dat er minder geborgde zetels komen voor partijen 
die een groot belang hebben bij een waterschap.  
 
2. Nitraat in het oppervlaktewater moet van Europa aan de normen voldoen, maar in 
Noordoost Twente zijn we sterk afhankelijk van de instroom vanuit Duitsland. Duitsland 
heeft soepelere normen als het gaat om oppervlaktewater dan dat we hier hebben. Denkt 
uw partij dat we in deze situatie aan de normen kunnen voldoen
Zo ja, hoe denken jullie dit te realiseren?
Zo nee, wat wilt u veranderen aan het beleid zodat deze normen wel behaald kunnen worden.

3. Er wordt gesproken over verschillende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeter-
en. Hoe wilt u er voor zorgen dat er aan de juiste knoppen gedraaid wordt en dat er geen 
maatregelen ingevoerd worden die geen of zelfs een negatief effect hebben op de waterk-
waliteit?
 
4. In Noordoost Twente zijn er meerdere rioolwaterzuiveringen die het oppervlaktewater 
te veel vervuilen. Hoe wilt u ervoor zorgen dat niet de landbouw moet opdraaien voor de te-
kortkomingen bij de rioolwaterzuiveringen
 
5. Is er door de metingen die gedaan worden voldoende in beeld waar de vervuiling 
vandaan komt. Komt dit van rioolwaterzuiveringen, landbouwgrond of natuurgrond/bos-
grond?
Zo ja, Waarom is dat soort informatie slecht beschikbaar
Zo nee, Is dit dan niet het eerste wat gebeuren moet voor een goede nulmeting, zodat er geen 
maatregelen getroffen worden op plekken waar het niet nodig is.

6. Ziet u in de toekomst nog mogelijkheid dat alle gewassen geteeld kunnen worden in 
Noord Oost Twente?

7. Wat vindt u van de vrij snelle verwijzing naar de landbouw als het gaat om waterkwaliteit. 
De afstroming (waterafvoer) vanuit stedelijk gebied en die kwaliteit hoe goed in die in kaart 
als Vitens veel water onttrekt voor drinkwater (waterwinning) moeten dan de grondei-
genaren nog beter gecompenseerd worden? Wat vindt u van de huidige regeling?

8. Heeft wateronttrekking door Vitens ook effect op de staat van de natuur en de N2000 ge-
bieden?

9. Ziet u kans voor meer energie opwek door water zoals nu gebeurt op het Singraven?
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Johan Arkink 
 

Johan Arkink, melkveehouder in Weerselo met vrouw en 
zoon. Eigenlijk altijd bestuurlijk actief: eerst bij Friesland 
Campina en nu nog steeds bij Univé en bij het Water-
schap. Noord-Oost Twente heeft een grote opgave en 
daar moeten we bij zijn. Droogte speelt hier bijvoorbeeld 
een grote rol.

1. Minder geborgde zetels   
Bos: We hebben ons heftig verzet en alle netwerken 
ingezet. Met de huidige 7 geborgde zetels hebben we 
uitstekende connecties. Er zijn andere partijen die 
actief inzetten om te herborgen maar dit is wettelijk 
verschrikkelijk moeilijk.
Door de linkse media is dit geframed alsof het door het 
Waterschap is opgelegd. Water Natuurlijk is  
overwegend links en zijn dus fel tegenstander van 
geborgde zetels. Links is voor lastenverhoging en wil 
elk bloemetje en bijtje bij het Waterschap betrekken 
en willen in de breedte werken. CDA is voorstander 
van ’Keep it simple’. Focus op kerntaken. Haalbaar en 
betaalbaar en geen fratsen. 

2. Nitraat en instroom vanuit Duitsland. 
Bos: We zijn het afvoerputje van Europa, alles wat 
Duitsland, Frankrijk erin gooit, moeten wij eruit halen. 
Wet- en regelgeving worden opgelegd vanuit Europa, 
door de manier van overleg en handhaving daar lig-
gen voor het waterschap wel mogelijkheden. Er zijn 
contacten met Duitsland en langzaam resulteert dit 
wel in resultaten. In Euregio verband is er contact met 
het CDU en via Annie in Brussel om de gezamenlijke 
doelen te scoren. Gelijke monnikken, gelijke kappen. 
Eigenlijk het verhaal van Pieter Omtzigt. Er wordt veel 
gewerkt met modellen, die zijn leuk voor Wageningen 
maar die moeten duidelijk gemonitord worden.  
Meten=weten.

3. Waterkwaliteitsmaatregelen?
Bos: Er zijn in de laatste DB vergadering door Johan 
vragen over gesteld. Nu gaan boeren slootjes en buf- 
ferstroken dichtgooien om de regelgeving voor te zijn. 
Daar zijn we natuurlijk niet blij mee, men dient mild 
te zijn in handhaving. In goed overleg kunnen we veel 
organiseren maar we zijn gebonden aan regelgeving.

Arkink: Derogatie eraf is gekkenwerk. Zoals 
het er nu uit ziet verliezen veel mensen de 
derogatie. Dit is niet uit te leggen. Goede 
organische stof is nodig om de sponswerking 
te laten werken. Volgens ons kan dit niet met 
droge ogen worden verklaard dat het verval-
len van derogatie helpt. 
Arkink zit in een waterwingebied en heeft stu-
wtjes aangelegd en zij worden afgestraft met 
een 3-meter strook ipv een 1 meter strook.
De komende 10 jaar gaat ruim 35% van de mede- 
werkers  bij het Waterschap met  pensioen. Couzijn 
Bos geeft zeer regelmatig gastlessen over ruwvoer-
management en nu ook over het waterschap bij het 
Zone College in Almelo en het Alfa College in Harden-
berg en geeft dan ook aan dat leerlingen vooral aan de 
slag gaan bij het Waterschap. Mensen met kennis van 
het agrarisch werk uit eigen Regio. Mensen die de taal 
van boeren en bedrijven  spreken.Meer mensen in het 
veld en minder mensen achter het bureau.

4. Hoe wilt u ervoor zorgen dat niet de 
landbouw moet opdraaien voor de tekort-
komingen bij de rioolwaterzuiveringen. 
Bos: Kader Richtlijn Water moet volgens de wet  in 
2027 klaar zijn. Jaartallen zijn niet heilig binnen het 
CDA. De eerlijkheid dient te gebieden dat we erg 
afhankelijk zijn van het regenwater in dit deel van het 
gebied. We zijn vanwege stuwwallen het stroomgebied 
daarvan grotendeels afhankelijk.
Het gezonde verstand toepassen is van belang.  
Bijvoorbeeld in jaren van droogte met andere normen 
gaan werken dan anders. Een groot aantal investerin-
gen zijn gebruikt om Rioolwaterzuiveringsinstallaties 
aan te passen (m.b.v. subsidies) daarentegen is de 
schuldenlast zo groot dat er wel een pas op plaats 
gezet moet worden. Zonder calamiteiten is 2027 haal-
baar.

 

rijden. Op pachtgronden van het Waterschap mag 
geen Roundup meer gebruikt worden. Daar zijn 
we druk mee bezig geweest om dat niet door te 
laten gaan. De Fipronil wordt in de natuurgebieden 
gevonden, dit kan bijv. door de burger met een huis-
dier met een vlooienband of burgers die Roundup op 
het straatje doen; dat soort voorbeelden doet soms 
pijn.
Bos: er waas een discussie over algeheel verbod op 
gewasbeschermingsmiddelen voor de waterschaps-
Ruilgronden. Hierin gingen alle partijen mee, vooral 
ook VVD en ChristeUnie. Dat zou zorgen voor een 
beschikbaarheid voor alleen biologisch, dus slechts 
4% van de sector. Dit is van de zotte. We krijgen daar 
geen steun in van andere partijen als we hierover 
beginnen.
De boer moet een spuitlicentie hebben en heeft veel 
deskundigheid, wij vertrouwen daar op.
Ervaring en kennis in het bestuur van het water-
schap is noodzakelijk.

8. Heeft wateronttrekking door Vitens ook 
effect op de staat van de natuur en de N2000 
gebieden?
Arkink: Heeft er zelf ook van doen. Er is 
inderdaad een vergoeding. Daar gaat het 
Waterschap niet over maar de Provincie. 
Lemselermateren: waterpeil omhoog voor 
de natuur terwijl Vitens 10%  meer op-
pompt dan eigenlijk vergunningstechnisch 
toegestaan  is.
Bos: Voorbeelden in Wierdense Veld en Engberts-
dijkvenen: Pieter Omtzigt heeft het in de Tweede 
Kamer overduidelijk laten zien. Het gaat om een 
klein achtertuintje die je in leven wilt houden terwijl 
je daarmee een heel gebied op slot zet. Dit kan niet. 
Hier moet de Provincie mee aan de slag.
Het voordeel van de CDA politieke partij is dat de 
lijntjes kort zijn. Er is continu contact met elkaar.   

9. Ziet u kans voor meer energie opwek door 
water zoals nu gebeurt op het Singraven?
Er is een waterkrachtvijzel neergezet. Deze wekt 
energie op van 80 huishoudens.
Arkink: het is een mooi initiatief, en het is goed dat 
een plaatselijke club die dit regelt. Zonder subsidies 
zijn dit soort dingen niet betaalbaar te maken. Bij het 
Waterschap is men ook met van alles bezig: in  
Hengelo staat de Energiefabriek, energie opwekken 
uit afvalstoffen.
Rioolwaterzuiveringen worden zo snel moge-
lijk energieneutraal of energieleverend bijv. door 
zonnepanelen en men is binnen het AB bezig met 
aquathermiek. De tarieven zullen hoe dan ook 
verhogen, de kosten stijgen hoog. Dat is het eerlijke 
verhaal. Met de KRW is dit onomkeerbaar.
Bos: De energie opwekken daar waar je het gebruikt. 
Energie leveren is niet de kerntaak. Er is veel geau-
tomatiseerd en er hoeven niet meer mensen ter 
plekke aanwezig te zijn. Cybersecurity is hierbij van 
belang, daar houden we strakke controle op.

Visie van het VCDA Vechtstromen is: Blijf 
met elkaar in gesprek. Polarisatie moeten 
we tegengaan. Samenwerken en polderen, 
zij-aan-zij is beter.

5. Metingen
Arkink: Veel van die metingen zijn gebaseerd op reken-
modellen. Vanuit CDA Vechtstromen  pleiten we voor 
monitoren (Meten=weten) maar in de praktijk blijkt dit 
lastig. Er komt van alles bij zoals bijv. PFAS. Des te meer 
je kunt weten, des te meer je weet. En, des te minder er in 
komt en dus te minder eruit gehaald dient te worden.
Bos: Wat kan jij zelf voor het Waterschap doen? Luier-
doekjes, drugsresten, medicijnenresten, frituurvet,  
rondom Covid kwam er van alles in de zuiveringen.  
Scheiden aan de bron. Oude medicijnen inleveren.
Uiteraard zijn we voor openheid van het bestuur. Als je 
goed werk doet, dan moet je dat laten zien. Jezelf voor de 
gek houden, heeft geen nut.

6. Ziet u in de toekomst nog mogelijkheid dat 
alle gewassen geteeld kunnen worden in Noord 
Oost Twente?
Arkink: Het is lastig om hierop in te gaan. Heel veel  
dingen worden ergens anders bepaald. Met de huidige 
grondprijzen en de daaruit voortvloeiende rentekosten 
moet je een gewas telen met een hoog saldo. Grasland 
heeft niet een zo’n hoog saldo, terwijl dit wel een gewenst 
gewas is. Coniferen daarentegen brengen een hoog saldo 
maar zijn misschien niet zo goed voor de bodem.
Dat geldt ook voor uien en lelieteelt.
Bos: We zijn als CDA niet voor verbieden. Een 
stukje gezond realisme is nodig. Bepaalde teelt 
is moeilijk mogelijk vanwege de droogte.  
Vanuit het CDA zijn we een gezonde middenko-
ers gewend. Beloftes doen, die je niet kunt waar-
maken, daar doet het CDA niet aan mee. We zijn 
deze week en na volgende week gewoon dezelfde 
mening toegedaan.

7. Wat vindt u van de vrij snelle verwijzing naar 
de landbouw als het gaat om waterkwaliteit. 
Arkink: We komen snel in de verdedigende hoek terwijl 
we juist de goede dingen  doen. Bijv. door halvering van 
gewasbeschermingsmiddelen maar dan vaker rond te 

Couzijn Bos, werkzaam bij EcoSyl, een bedrijf in kuiltoevoegmiddelen. Getrouwd en 4 kinderen en woonachtig in  
Vriezenveen. In Dronten en Nijenrode gestudeerd. Bos heeft bij diverse bedrijven gewerkt zoals Zwanenberg, Nutreco en 
Gezondheidsdienst bij Dieren. Zie ook www.KiesCouzijn.nl  4 jaar geleden gestart als AB lid van Vechtstromen in 2019 en 
tussen 1997-2013 in de Vriezenveense Gemeentelijke politiek gezeten en ook provinciaal actief geweest, altijd voor het 
CDA. Opnieuw gekozen om actief te zijn voor de Waterschap. De campagne van het CDA voor de waterschapverkiezingen 
is samengevat ‘Balans in belangen voor boeren, bewoners en bedrijfsleven’.  Er bestaat nog steeds een appgroep van ruim 
500 CDA raads en Statenleden die regelmatig de ministers aan de jas te trekken om te zorgen dat iedereen in Den Haag 

op koers blijft. 

Couzijn Bos 
 

Meer weten? Klik hier. 

https://www.cda.nl/waterschap-vechtstromen


Jan Veerenhuis    Lijsttrekker 

Jan Veerenhuis vindt het leuk om voor het Waterschapsverkiezingen voor de VVD op de 
lijst te staan. Vier jaar geleden was hij ook al verkiesbaar en stond hij, net als nu, op plek 
3. Toen is er iemand anders met meer voorkeurstemmen in gekomen. De afgelopen 4 
jaren gefungeerd als fractie-ondersteuner en woordvoerder tijdens commissie-
vergaderingen. Opgegroeid op een melkveebedrijf aan de Weitemanslanden in 
Vriezenveen.         Nu geen bedrijf meer, maar er wel woonachtig. 
         Hij heeft een werkzaam leven in politiek in Den Haag  
         achter de rug. Gewerkt bij de Tweede Kamer fractie  
         van VVD en bij de VROM. In 2000 weer teruggekomen 
          richting Twente vanwege ouders. Daarna bij de  
         gemeente Enschede gewerkt en nu gepensioneerd..

Gerald Aveskamp heeft zich kandidaat gesteld 
Waterschapsverkiezingen voor de VVD. Zijn doel? 
Om te zorgen dat er zoveel mogelijk landbouw-
mensen in het AB van de Waterschappen komen.  
 
1. Vindt u het een goede ontwikkeling dat 
er minder geborgde zetels komen voor partijen 
die een groot belang hebben bij een water-
schap.   
Het is een weg die ingezet is dat geborgd wordt afge-
bouwd. Wij als VVD waren en zijn daar op tegen. Het 
systeem is dat er ieder 4 jaar kennis verloren gaat en 
nieuwe wordt toegevoegd. Dat geldt voor alle partijen 
die meedoen. Denk wel dat mensen meedoen omdat 
ze affiniteit hebben met water en het werk van het 
Waterschap. Je ziet hier geen carrière  politici.
Wij willen deze groeperingen extra aandacht geven in 
het AB en het DB. 

2. Nitraat in het oppervlaktewater moet 
van Europa aan de normen voldoen, maar in 
Noordoost Twente zijn we sterk afhankelijk van 
de instroom vanuit Duitsland. Duitsland heeft 
soepelere normen als het gaat om opperv-
laktewater dan dat we hier hebben. Denkt uw 
partij dat we in deze situatie aan de normen 
kunnen voldoen
Zo ja, hoe denken jullie dit te realiseren?
Zo nee, wat wilt u veranderen aan het beleid zodat 
deze normen wel behaald kunnen worden.

Met Duitsland gaat overleg constructief, maar kan 
beter. Nitraat is een lastige, dit  betekent dat we 
blijvend moeten agenderen dat zij ook hen best moet-
en doen voor schoon oppervlaktewater. VVD wil in 
ieder geval voor de komende periode de samenwer-

king met onze Duitse partners en de resultaten daar-
van, vaker op de agenda. Tot nu toe gebeurt dat te 
weinig, waardoor je als AB niet goed kunt sturen.

3. Er wordt gesproken over verschillende 
maatregelen om de waterkwaliteit te ver-
beteren. Hoe wilt u er voor zorgen dat er aan 
de juiste knoppen gedraaid wordt en dat er 
geen maatregelen ingevoerd worden die geen 
of zelfs een negatief effect hebben op de wa-
terkwaliteit?
Vooral kijken naar de inspanning op boeren 
erven wat nodig is en wat levert het op. We 
willen dat gelden renderen en niet ongebouwd 
op kosten gaan jagen
Dus kosten baten analyse en wellicht catego-
riseren van gebieden, maatwerk.

4. Hoe wilt u ervoor zorgen dat niet de 
landbouw moet opdraaien voor de tekort-
komingen bij de Rioolwaterzuiveringen.
Bij elke renovatie van rioolwaterzuiveringen zal de 
vraag gesteld worden, voldoet deze aan de normen die 
we zelf stellen of worden op gelegd. Het kan niet zo 
zijn dat de landbouw moet opdraaien voor vervuiling 
van rioolwaterzuiveringen. We hebben een installatie 
die echt schoon water uitlaat. Wellicht kunnen we dit 
kopiëren naar andere locaties. denk dat we daar wel 
jaren voor nodig hebben, gezien de kosten wat dat met 
zich mee brengt. VVD wil wel zo snel mogelijk invest-
eren om de kosten voor de volgende generaties niet te 
laten oplopen. 
Het wordt nog de vraag of we in de toekomst de 
klassieke rioolwaterzuiveringen behouden: er is volop 
innovatie in mobiele zuiveringen met betere techniek-
en. Denk aan de BluElephant.  

vertellen. 
De afstroming (waterafvoer) vanuit stedelijk gebied 
en die kwaliteit hoe goed in die in kaart als Vitens 
veel water onttrekt voor drinkwater (waterwinning) 
moeten dan de grondeigenaren nog beter gecom-
penseerd worden? Wat vindt u van de huidige rege-
ling?
Veerenhuis: Ik erger me ook de mensen die hun 
tuintje tijden hitte blijven sproeien. 
Aveskamp: Een droge zomer is verschrikke-
lijk, maar er waren ook zomers met teveel 
neerslag. We hebben het zelf niet in de 
hand. 
Sproeiverbod voor de landbouw is natuur- 
lijk raar. Dat moet anders aangepakt 
worden. 

8. Heeft wateronttrekking door Vitens ook 
effect op de staat van de natuur en de N2000 
gebieden?
Jazeker heeft dit effect.   

9. Ziet u kans voor meer energie opwek door 
water zoals nu gebeurt op het Singraven?
Martin: Voor 80 huishoudens levert het stroom op 
voor het Singraven. 
Veerenhuis: De capaciteit zou aangepast moeten 
worden aan de wateromloop. Er is een voorbeeld 
in de Vecht. Het werkt wel maar dan is de vijzel erg 
groot en het kostenplaatje dus ook groot. Ik ben een 
groot voorstander van technische innovatie, zelfs 
oude technieken kun je daarvoor gebruiken. Mooi 
innovatief voorbeeld is ‘Van poep tot stroom….in 
Hengelo’. 3.500 huishoudens voorzien van stroom. 
Dit is helaas niet voor elke wijk toepasbaar.

5. Is er door de metingen die gedaan 
worden voldoende in beeld waar de ver-
vuiling vandaan komt. Komt dit van rioolwa-
terzuiveringen, landbouwgrond of natuur-
grond/bosgrond?
Zo ja, Waarom is dat soort informatie slecht 
beschikbaar
Zo nee, Is dit dan niet het eerste wat ge-
beuren moet voor een goede nulmeting, 
zodat er geen maatregelen getroffen worden 
op plekken waar het niet nodig is.
Het vervelende van de metingen is, dat je nooit goed 
weet hoe valide die zijn. We kennen het werk van 
Agrifacts en hebben er de afgelopen periode ook 
contact mee gehad. Dat heeft ook tot vragen door de 
VVD aan het DB geleid. Het is de inzet van de VVD 
om voor de komende periode in het bestuursakkoord 
hier duidelijke afspraken over te maken.

6. Ziet u in de toekomst nog mogelijkheid dat 
alle gewassen geteeld kunnen worden in 
Noord Oost Twente?
Aveskamp: Het GLB beleid is vastgesteld. Het Wa-
terschap kan het GLB beleid niet veranderen. In 
Beekdalen geen hoogsalderende gewassen. Er komt 
vanuit het Waterschap geen regel, welk gewas er 
geteeld dient te worden. 
Veerenhuis: Kijken naar welke mogelijkheden 
er zijn voor bodemverbetering en welke 
soorten bij je bedrijfsvoering passen. 

7. Wat vindt u van de vrij snelle verwijzing 
naar de landbouw als het gaat om waterk-
waliteit. 
Aveskamp: Ik loop al best wat jaren mee. In de jaren 
80 werd er ook al met het vingertje gewezen naar 
wat de boer fout doet. De beeldvorming, daar kunnen 
we wel wat mee. Over 10 jaar zal het niet anders zijn. 
Als agrariërs moeten we het goede verhaal blijven 

Gerald Aveskamp    Meer weten? Klik hier. 

https://regiooost.vvd.nl/info/1460/waterschap-vechtstromen


Hans van Agteren    

Wieger Mulder woonachtig in Hengelo, vanaf 1982 en opgegroeid op het platteland in 
Friesland. In de politiek, gemeenteraad en 4 jaar wethouder geweest in Hengelo. En nu 
in de AWP, een partij die zich afzijdig houden van de landelijke politiek. We zijn landelijk 
georganiseerd maar de AWP heeft bij ieder waterschap zijn eigen speerpunten. 

1. Geborgde zetels bij het waterschap 
Wieger: Wij hebben met elkaar landelijk gezegd dat in 
sommige waterschappen, maar niet in Vechtstromen, 
er een overmacht was aan geborgde zetels. Het is goed 
dat het geluid vanuit natuur, landbouw en de onderne-
mers zou blijven en dat ieder een zetel zouden krijgen. 
De invloed van geborgde zetels zou daarmee iets 
gematigd worden. 
Hans: voorheen konden burgers kiezen op mensen 
in plaats van op partijen. Politiek wordt in andere 
overheidstakken ook zonder geborgde zetels gedaan. 
Voorheen was het wettelijk verplicht dat er vanuit de 
geborgde zetels altijd iemand in het DB zou komen.  
In de toekomst gaan waterschappen waarschijnlijk 
naar het duale stelsel toe. 
Wieger: Het is belangrijk dat het geluid vanuit natuur, 
landbouw en bedrijven gehoord moet worden maar 
dat leidde er soms toe, dat de burgers de rekening 
betalen voor de rest. In andere delen van het land is 
men gestart om het idee geborgde zetels er vanaf te 
halen.

2. Nitraat en instroom vanuit Duitsland. 
Hans: KRW is Europese wetgeving waaraan iedereen 
moet voldoen. In 2027 moet deze wetgeving opgevol-
gd zijn. De afgelopen jaren is door Vechtstromen de 
nek uitgestoken om de richtlijnen te gaan halen. Hi-
ervoor zijn middelen voor beschikbaar gesteld. Dat 
geldt ook voor de zuiveringen. 13 van de 23 zuiver-
ingen moeten aangepakt worden. Daar zijn middelen 
voor gereserveerd. Inmiddels zijn er van de 13 al 4 
realiseert en die op korte termijn voldoen aan de juiste 
kaders. Het ligt aan de capaciteit  van o.a. aannemers 
hoe snel dit gaat. In ieder geval wel voor 2027.
Natuurlijk hebben we te maken met Duitsland. 
Bestuurlijk, op dijkgraaf niveau wordt er in de gehele 
grensstreek gesproken met Duitsland alleen kennen zij 
geen waterschappen, waardoor je op een ander niveau 
met elkaar in gesprek bent. Want, het vervuilde water 
dat je krijgt van je buurman geeft problematiek.

3. Waterkwaliteitsmaatregelen?
Hans: Tariefstijging is al doorgevoerd. Het systeem 
wordt in 30 jaar afgeschreven, in de praktijk valt het 
jaarlijks nog mee. De tarieven hebben we in de hand 

kunnen houden, maar ze zullen nog de komende jaren 
(inflatie) stijgen. Die financiële drempel is bestuurlijk 
al genomen zodat we niet voor verrassingen komen 
te staan. Alles is al in beeld. We hebben het beheer op 
orde. 
 
4. Hoe wilt u ervoor zorgen dat niet de 
landbouw moet opdraaien voor de tekort-
komingen bij de rioolwaterzuiveringen
Martin: Kunnen maatregelen ook averechts worden? 
Neem bijvoorbeeld de bufferstroken. Zijn dit wel de 
juiste knoppen om aan te draaien. 
Wieger: Je ziet bij het injecteren soms bijna de mest 
de sloot instromen. In Twente in het Spingendal zijn 
nutriënten naar boven gekomen die, onder de opper-
vlakte, door de lagen heen de bronnen en de beekjes 
bereikt. 
Droogte is het echte probleem. De Po in Italië staat 
droog, de risotto rijst kan niet meer gemaakt worden. 
De Po ontspringt uit Zwitserland vanuit de gletsjers. 
De Rijn heeft inmiddels ook steeds lagere water-
standen. De Dinkel is ontstaan door regenwater (60%). 
Hans: NL krijgt steeds meer middellandse zeeklimaat 
is de verwachting. Vechtstromen is voor 60% afhan-
kelijk van regenwater en 40% kunnen we in laten b.v.  
via het IJsselmeer. Bij Eefde hebben deze zomer extra 
pompen gestaan en het had niets gescheeld en er was 
geen water meer geweest in de IJssel om het op te 
pompen. 
We komen in de toekomst voor een groot probleem te 
staan. De watervoorraad moeten worden vergroot en 
het grondwaterpeil moe omhoog.  
Bufferstroken worden bepaald in Den Haag, maar 
100- 250 meter zijn geen realistische opgaven. 

5. Metingen
Martin: Kan Europa er nog iets aan doen? Een meet-
systeem bijvoorbeeld.
Wieger: Nederland heeft een imagoprobleem. In de 
rest van Europa is het water ook al vuil maar in Neder-
land is het allerslechts. Ook wateren die in Nederland 
ontspringen zien er ook nog niet best uit.
Martin: Is er data van bekend?
Wieger: Er wordt bovenstrooms gemeten daar waar 
het binnenkomt en buitengaat en weer binnenkomt. 
Exacte data hebben we niet. 

Martin: data is lastig om aan te komen.
Hans: Is meer een technische vraag en is niet op 
bestuurlijk niveau te beantwoorden. Dit wordt al 
vaker aangegeven door de landbouw. Maar kwali- 
teitsnormen moeten we aan voldoen, die opgave ligt 
er gewoon en er zijn genoeg meetpunten waar  
gemeten wordt. Wij zijn een van de weinige water-
schappen die al bezig zijn met de toekomst. 
Wieger: Voor kleine waterzuiveringen hebben een 
grotere uitdaging dan bijv. het waterschap uit Den 
Bosch met de Maas. De Dinkel is veel kwetsbaarder.

6. Ziet u in de toekomst nog mogelijkheid dat 
alle gewassen geteeld kunnen worden in 
Noord Oost Twente?
Wieger: Je moet als boer naar het weer kijken. Wij, 
als Waterschap kunnen niet zorgen voor regen. We 
kunnen er wel samen voor zorgen dat we het vast-
houden. Maar, op = op. 
Er zijn verschillende maisrassen en grassoorten. Ik 
zou als boer er over nadenken wat je wilt? Ook het 
besproeien is een vraagstuk. 
Hans: uit de praktijk blijkt (zomermaanden) dat je 
niet altijd het water krijgt op de plek waar je het wilt 
hebben. Bepaalde soorten kunnen gewoon niet meer, 
bijv. de lelieteelt. Meer naar druppeltechnieken, in 
plaats van volop sproeien overdag. 
Wieger: De natuurbeheerder heeft ongelooflijk veel 
naaldhout gekapt omdat het veel water gebruikt. 
Uitdampen van water wil men daarmee verminderen. 
Als boer kun je kijken naar welk gewas beter kan. 
Hans: Misschien moet je later het land op. En het 
najaar zijn er vaak nog zomerse omstandigheden. 
Wieger: Humuslaag met plantenresten houdt meer 
water vast dan raaigras (met gewasbeschermings- 
middelen). Hoe wil je de sponskracht van de eigen 
grond verbeteren. 
Martin: Diverse nieuwe compost theorieën worden 
uitgewerkt. Bijv. bij de Landbouwers, voorheen  
Mineral Valley. Kunstmest maken kost veel geld en 
energie. Waarom niet werken met organische stof? 

7. Wat vindt u van de vrij snelle verwijzing 
naar de landbouw als het gaat om waterk-
waliteit. 
Hans: Daar hebben we nog een slag te maken. Ik snap 
dat de agrarische sector denkt dat er alleen met het 
vingertje naar hen gewezen wordt. Volgens ons is het 
een totaalpakket en heeft iedereen een verantwoor-
delijk. Je moet het met elkaar doen. Iedereen moet 
de verantwoording nemen en ook aan de toekomst 

Wieger Mulder    Hans van Agteren, woonachtig in Enschede en voor-
heen op het platteland in Twekkelo. 35 jaar een bedrijf 
in het Midden kleinbedrijf. 8 jaar Wethouder in En-
schede, 4 jaar DB lid van Waterschap Vechtstromen 
en nu lijsttrekker van AWP Vechtstromen, een lokale 
partij en heeft binding met lokale partijen in veel ge-
meenten. Tevens  voorzitter van RES Twente en Twents 
Waternet. Meer weten? Klik hier. 

denken. De afgelopen 30-40 jaar is er te weinig 
aan de volgende generaties gedacht. Dat real-
isme zien we wel terugkomen bij iedereen. Je hebt 
iedereen nodig. En als er een schakel wegvalt dan 
valt het gehele kaartenhuis in elkaar. 
Wieger: Op tv zie ik een aantal partijen het prob-
leem ontkennen. Ze zeggen dat meetsystemen niet 
deugen en dat alles bij het oude moet blijven. Dat is 
volgens ons niet de goede richting. 

8. Heeft wateronttrekking door Vitens ook 
effect op de staat van de natuur en de 
N2000 gebieden?
Wieger: als AWP hebben wij al veelvuldig daarop 
gereageerd. Er wordt in Mander veelvuldig meer 
water onttrokken dan eigenlijk mag. Vitens mag ge-
woon niet meer water onttrekken dan vergund is. 
Als overheden schade maken, dan dient er een 
financiële vergoeding tegenover staan. Ander- 
zijds wordt er gezegd, als grondwater zou worden 
weggepompt onder diepere lagen, er geen invloed 
hebben op de bovenste lagen. 
Hans: Provincie is bevoegd gezag. Bestuurlijk, 
politiek liggen dit soort zaken vaak bij andere 
overheden. We moeten de komende jaren be-
sparen op drinkwater en daar serieus mee om-
laag,  80% gaat naar de burgers.  We verbruiken 
120 liter per persoom per dag waarvan we 40 liter  
per persoon, per dag door de toilet spoelen, terwijl 
je dit ook met hemelwater zou kunnen doen. Als je 
dit binnen 10-20 jaren verandert dan heb je al veel 
opgelost.  

9. Ziet u kans voor meer energie opwek door 
water zoals nu gebeurt op het Singraven?
Er is een waterkrachtvijzel neergezet. Deze wekt 
energie op van 80 huishoudens. 
Hans: Toen ik 4 jaar binnenkwam probeerde ik al 
veel initiatieven te ondersteunen. Maar het moet 
wel een sluitende businesscase zijn. Vooralsnog 
bestaan dit soort projecten voornamelijk nog uit 
subsidies. Op grote schaal is het nog niet rendabel. 
Het verstoort ook nog de ecologie in je water. Een 
lastige. 
De laatste jaren al een paar keer in Noorwegen 
geweest en daar doen ze van alles met de waterval-
len. In basis is de waterkracht de meest voordelige 
oplossing. 
Als waterschap ook in 2030 energieneutraal. Op 
5/6 plekken mee bezig om o.a. In Losser met het 
zwembad. 350 woningen in Almelo door gebruik te 
maken van aquatechniek. 

https://awp.nu/


Hugo Tromp     

Hugo Tromp, is woonachtig in Ommen. Getrouwd en 4 zoons. Geboren in Heerenveen. 
Hij heeft in Frederiksoord en daar de tuinbouwschool gevolgd. Net als Tromp zat ook zijn 
vader in het onderwijs. Gewerkt in Meppel bij de AOC Terra, praktijkdocent VMBO- Groen 
(planten, dieren etc.) van 12- tot 16-jarigen. De huidige werkgever is Staatsbosbeheer. Vijf 
jaar teamleider geweest in Salland en Twente. De laatste jaren nog steeds werkzaam 
voor het Staatsbosbeheer alsin de landelijk adviseur en maatschappelijke arbeidsparti- 
cipatie: hoe kun je mensen met de afstand tot de arbeidswerk dat zetje kunnen geven 
om het werk te doen binnen de terreinen van Staatsbosbeheer. Veel in de auto en veel 
van huisthuiswerk, maar een prachtige rol omdat Nederland veel bijzondere plekken 
kent. 
Daarnaast in de vrije tijd lid van Christenunie Waterschap en momenteel lijsttrekker. 

1. Geborgde zetels bij het waterschap 
In eerste plaats gaan we er niet over. Het Waterschap 
vindt van alles maar heeft er geen zeggenschap over. 
Er is raakvlak met de Tweede Kamer. Pieter Grinwis 
heeft hierin een rol gehad. De belangen die gediend 
worden, moeten ook terug te vinden zijn in de par- 
tijen. Tegelijk is er een helder compromis uitgekomen: 
2 geborgde zetels voor de landbouw en 2 voor natuur. 
Hier kunnen wij prima mee uit de voeten. Op termijn 
mogen geborgde zetels wat ons betreft ook wel geheel 
afgeschaft worden.   

2. Nitraat en instroom vanuit Duitsland. 
Wij zitten aan de grens en water stroomt van hoog 
naar laag en dus wij krijgen het water van de Dinkel 
en Vecht vanuit Duitsland. In de laatste vergadering 
van het AB is hierover gesproken. Moet hier niet meer 
gemeten worden? Hoe komt het Nederland in?
Tegelijkertijd hebben wij een opgave. Het feit dat het 
water binnenkomt, is geen reden voor ons om niets 
te doen. We moeten daarover natuurlijk ook met 
Duitsland in gesprek, maar ook hier is Europa aan zet 
als het gaat om regelgeving.
KRW doelen, daar gaan we wel voor. We zien voor-
delen aan de Europese normen, die moeten blijven. 
Waterschap Vechtstromen heeft de laatste jaren in 
Euregio dit item wel op de agenda gezet. Wij geven 
het water ook weer door en dat is precies wat water 
doet. We gaan voor een bijzonder goede waterkwal-
iteit: Er is vervuiling van de stad maar ook door an-
dere sectoren. Iedereen moet eraan meedoen. 
 

3. Waterkwaliteitsmaatregelen?
Als het aan de ChristenUnie ligt voldoen we in 2027 
aan de eisen voor de KRW. Als je geen water hebt hoef 
je ook niet over waterkwaliteit te spreken. Dus hebben 
we hier ook een grote opgave. Je moet het bij de bron 
al aanpakken.  
 
4. Hoe wilt u ervoor zorgen dat niet de 
landbouw moet opdraaien voor de tekort-
komingen bij de rioolwaterzuiveringen
Er komt wat op ons af, dat is helder. En zeker in het 
landelijk gebied. En tegelijk zijn we blij dat het in de 
Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) 
opgepakt wordt. Klimaat, natuur en water. Dat het 
integraal wordt opgepakt. Als je het namelijk weer 
versnippert oppakt en je gaat met maatwerk werken 
dan loop je weer ergens tegen aan. We zijn ook blij 
met de voortvarendheid van de Provincie. Als boer 
weet je haast niet meer waar je aan toe bent. Je ziet 
door de bomen het bos niet meer wat betreft subsi-
dies en adviseurs.  

5. Metingen
Ik weet niet of er overal genoeg gemeten wordt. Ik 
weet wel dat er veel onderzoek gedaan wordt gedaan. 
Als er data bekend is, dan moet deze open en transpar-
ant zijn. Het Waterschap is een open bestuur dus daar-
om zou het bekend moeten zijn. Dat geldt ook voor de 
gegevens van grondwater peilen. Je hebt ook mensen 
die brengen dingen in de wereld die niet kloppen daar-
om helder en openheid van gegevens. Openbaarheid 
van gegevens is belangrijk.

8. Heeft wateronttrekking door Vitens ook 
effect op de staat van de natuur en de N2000 
gebieden?
In het gebied bij Mander is bijzondere natuur, hoe 
droger het wordt hoe slechter het is voor de natuur. 
We hebben daar al vaak over gesproken of die 
wateronttrekking daar wel handig is. Natuurlijk 
begrijpelijk voor Vitens om daar water te winnen. 
Het heeft een hoge kwaliteit. Maar eigenlijk moet je 
water halen uit de lagergelegen gebieden.  
Bijvoorbeeld Vechterweerd, daar zit ook waterwin-
ning van Vitens en daar worden we enthousiast van. 
Ook de boeren moeten gecompenseerd worden. 
Waterwinning daar waar de minste schade van 
geleden wordt. Natuur dat grondwaterafhankelijk is 
heeft natuurlijk last van wateronttrekking. 
In het programma staat: Naar een drinkbare Vecht, 
een stip op de horizon.  
Een paar generaties geleden kon je gewoon een slok 
water uit de Vecht nemen en dat kan nu niet meer. 
Wij willen werken om wel weer die kant op te gaan.
 
9. Ziet u kans voor meer energie opwek door 
water zoals nu gebeurt op het Singraven?
Ik denk niet dat dit het ei van Columbus is. De  
energietransitie gaan we niet oplossen met energie 
opwek als Singraven, maar het is wel een mooi  
initiatief.
Waterkracht is mooi voor educatie, maar is niet de 
oplossing. 
Warmtewinning is een mooie uitdaging. En ook  
energie uit poep, zoals bijvoorbeeld de energie- 
fabriek in Hengelo. Innovatie is een speerpunt. Op 
gebied van zon zitten we vol. Er wordt volop gekeken 
naar nieuwe ideeën. Wat je niet gebruikt hoef je niet 
op te wekken, dus bezuiniging is ook belangrijk. 

6. Ziet u in de toekomst nog mogelijkheid dat 
alle gewassen geteeld kunnen worden in 
Noord Oost Twente?
Het gaat allemaal over perspectief maar tegelijker- 
tijd zijn de boeren ook ondernemers. Als de kaders 
helder zijn (wat je beschikbaar hebt, hoe het met wa-
ter zit en mest) dan kan niemand beter dan de boer 
wel bepalen hoe de boer ermee aan de slag moet. 
Het kweken op stroken; zou je daar iets met Carbon 
Credits kunnen doen? Ideeën in het kader van biodi-
versiteit. Als de kaders helder zijn dan kan de on-
dernemer dit zelf wel bepalen. We zijn voorstanders 
van kringlooplandbouw. 
De huidige nr. 2 in de fractie is melkveehouder. Theo 
Huisjes uit Den Ham We hebben vragen gesteld 
over derogatie. Derogatie was een uitzondering, dit 
was heel lang een voordeel en tegelijkertijd wisten 
we dat dit voordeel eindig was. Als kunstmest als al-
ternatief wordt gebruikt, dan is dit niet de oplossing. 
De uitspoeling is een vraagstuk. 

7. Wat vindt u van de vrij snelle verwijzing 
naar de landbouw als het gaat om water- 
kwaliteit. 
Ik reed achter een zoutwagen, ook dit heeft invloed 
op de planten en dieren langs de weg. Gewasbe- 
schermingsmiddelen zijn een groot vraagstuk. Tege- 
lijkertijd is dit niet een probleem voor de landbouw 
alleen. Waterkwaliteit is 100% een opdracht voor 
stad en platteland. Stenen eruit, zodat water weer 
een plek kan krijgen, round-up kun je gewoon nog 
kopen in de winkel en ook dat spoelt uit. Als een boer 
glyfosaat gebruikt dit zie je heel goed. Dat wat de 
burger doet zie je niet zo snel, dat spoelt ook van de 
straten af. Dus dit is echt niet alleen een land- 
bouwvraagstuk.

Meer weten? Klik hier. 

https://vechtstromen.christenunie.nl/


Rolf Woolderink     

Rolf Woolderink, 46 jaar, werkzaam geweest voor Nutreco en daarna in Nederland een 
eigen viskwekerij (forel voor de hengelsport en voor de vishandel) gestart.  
 

1. Geborgde zetels bij het waterschap 
Mijn vrouw was al lid van de BBB en zag de geborgde 
zetels van het Waterschap verminderen en toen werd 
besloten binnen de BBB dat zij mensen zochten voor 
het waterschap, heb ik besloten me beschikbaar te 
stellen voor de BBB (zelfs als lijsttrekker).
We zijn goed vertegenwoordigd binnen de BBB met 
de landbouw. Daarnaast is er een gemêleerd team van 
mensen. Van boeren, burgers en bestuurders.

2. Nitraat en instroom vanuit Duitsland. 
Wij kunnen daar helemaal niet aan voldoen. Het  
riviertje gaat van groen (vanuit Duitsland) naar rood 
(Nederland) naar groen (naar Duitsland). Dit probleem 
is een groter probleem dan het stikstof. De Kader 
Richtlijn Water is niet Europees vastgelegd en daar 
kunnen we wel wat aan doen. We hoeven daar dus niet 
meer terug naar Brussel. Het is volgens ons, onnodig 
gecreëerd. Er dient een gelijk speelveld voor de Eu-
ropese landen te zijn. En hier moeten we met feiten en 
kennis en kunde zeer kritisch naar kijken en uiteraard 
we goed onderbouwen. Daarom is BBB bezig met een 
kenniscentrum waarin kundige mensen zitten. Tot nu 
toe hebben we het idee dat de metingen niet goed in 
kaart zijn gebracht. Er moeten daarom ook meetrap-
porten komen en een protocol voor monsternames 
inclusief contramonsters.  
Martin: Is de informatie wel goed beschikbaar?
Daar hebben we als BBB nu nog geen inzicht in.  
Vanaf volgende week gaan we dat helemaal uitspitten. 
We hebben een jurist in ons team zitten en hij is nu al 
bezig. 

3. Waterkwaliteitsmaatregelen?
Wij kunnen niet direct starten met de waterkwaliteit 
van de rioolwaterzuivering. We hebben niet overal 
direct grip op. We moeten zaken goed in kaart brengen 
en kijken wat er speelt. 
Uitspoelen, bufferzones: men dwingt boeren naar 
kunstmest. Wist je dat 40% van fossiele brandstof 
wordt gebruikt voor de productie van ammoniak (voor 
o.a. kunstmest)?
 
4. Hoe wilt u ervoor zorgen dat niet de 
landbouw moet opdraaien voor de tekort-
komingen bij de rioolwatervoorzieningen. 
Veel riooloverstort loopt zo de beken in en daar 
komen ook de problemen van. We moeten weten wat 
er speelt en er dienen monsters genomen worden. Bij 
elke riooloverstort. Meten=weten. 
Er zijn in Nederland geen duidelijke monsters van de 
bodem, vertelde Caroline van de Plas. 

5. Metingen
N.a.v. een onderzoek in Geesje Rotgers: een plaats 
delict toepassen. Dit is de plaats waar een misdrijf is 
gepleegd, maar ook alle andere plekken waar sporen 
van de misdaad aanwezig zijn, kunnen als plaats de-
lict worden aangeduid. Het hondentoilet in Nijmegen 
staat zelfs in het onderzoek. Het lijkt alsof er bepaalde 
mensen een bepaald belang hebben. Alles dient goed 
in kaart gebracht worden op een eerlijke manier. Een 
ander voorbeeld is de vlinderbloemingen, daar wordt 
nu enorm op gestuurd, terwijl de vlinderbloemigen 
voor veel meer uitspoeling zorgen.

9. Ziet u kans voor meer energie opwek door 
water zoals nu gebeurt op het Singraven?
Daar ben ik niet mee bekend. Heel Noorwegen is 
bezig met dit soort initiatieven. Elk initiatief is goed. 
Wat het resultaat en efficiëntie is mij niet bekend, 
dus kan ik er weinig over zeggen. 

We moeten van de polarisatie af en het samen 
doen. Er staat ons een gigantische opgave te wa-
chten en we zitten er gezamenlijk energiek in. 

Wist je dat er een verschuiving van de zetels heeft 
plaats gevonden?
Voorheen waren er 7 geborgde zetels 25% zeggen 
schap boeren 40% en 35% voor ondernemers
Nu zijn de geborgde zetels voor bedrijven eruit. 
Zijn de geborgde zetels voor boeren van 3 naar 2 
gegaan en is de natuur van 1 naar 2 gestegen. 
De Water Natuurlijk is momenteel de grootste partij, 
realiseren de mensen zich wel goed genoeg dat dit 
D66 en Groen Links is? Zij hebben zich de afgelopen 
jaren al een flinke voorsprong gegeven. 

6. Ziet u in de toekomst nog mogelijkheid dat 
alle gewassen geteeld kunnen worden in 
Noord Oost Twente?
We zullen er met mekaar iets van moeten vinden. En 
daarom is de BBB een kenniscentrum opgestart en 
er zullen nulmetingen gedaan moeten worden. Dit 
moet goed beoordeeld worden om maatschappelijk 
draagvlak te creëren. Er zijn gebiedsambassadeurs 
aangesteld. O.a. Frans Zanderink is er eentje van.  
Hij is het aanspreekpunt voor de omgeving. Het is 
voor het waterschap maar ook voor de gehele BBB 
en alle niveaus van belang dat de resultaten uit dit 
kenniscentrum breed ingezet gaat worden. 

7. Wat vindt u van de vrij snelle verwijzing 
naar de landbouw als het gaat om waterk-
waliteit. 
Wij vinden dat niet objectief. Daarom moeten we 
meten bij de overstorten, bij de binnenkomst van 
rivieren. Dit moeten we goed in beeld brengen. Het 
is kortzichtig om alle problematiek bij de boer neer te 
leggen. Medicijnresten, schoonmaakmiddelen: dit zijn 
zaken die moeten in de weegschaal gelegd worden. 

8. Heeft wateronttrekking door Vitens ook 
effect op de staat van de natuur en de N2000 
gebieden?
Die wateronttrekking heeft effect op de staat van de 
natuur, zeker in de periode dat het niet wenselijk is, 
bijvoorbeeld tijdens droogte. Uiteraard moeten we 
ons ook realiseren dat water een eerste levensbe-
hoefte voor mens en dier is, ook tijdens droogte. 

Meer weten? Klik hier. 

https://boerburgerbeweging.nl/waterschappen/waterschap-vechtstromen/


De provincie Overijssel staat voor veel uitdagingen.  
Er moeten keuzes worden gemaakt op het gebied van stikstof, water, biodi-
versiteit, klimaat en veel meer. Boeren en tuinders staan er klaar voor om de 
uitdagingen aan te gaan. Of het nu gaat om emissiearme vloeren, het plaat-
sen van droogtestuwen, kruidenrijke akkerranden of zonnepanelen op dak-
en. Voor veel van de uitdagingen hebben boeren en tuinders de oplossingen. 
Hiervoor hebben ze wel de ruimte nodig. En soms een klein steuntje in de rug.  
Met dit verkiezingspamflet heeft LTO een aantal voorstellen en suggesties gedaan 

voor de verkiezingsprogramma’s. 
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UITDAGING 

voor ons allemaal

LTO Noord Overijssel

Samen doen. Voor ons allemaal.
De provincie Overijssel staat voor veel uitdagingen. Er moeten keuzes worden gemaakt op het gebied van 
stikstof, water, biodiversiteit, klimaat en veel meer. Boeren en tuinders staan er klaar voor om de uitdagingen 
aan te gaan. Of het nu gaat om emissiearme vloeren, het plaatsen van droogtestuwen, kruidenrijke 
akkerranden of zonnepanelen op daken.  Voor veel van de uitdagingen hebben boeren en tuinders de 
oplossingen. Hiervoor hebben ze wel de ruimte nodig. En soms een klein steuntje in de rug. Met dit 
verkiezingspamflet doen wij een aantal voorstellen en suggesties voor uw verkiezingsprogramma. We reiken 
de hand om het de komende jaren samen te doen. Dat is goed voor boeren en tuinders. En dat is goed voor 
ons allemaal.  

Energietransitie
Meer dan 42 procent van de hernieuwbare energie die op dit moment geproduceerd wordt in Nederland 
komt van de land- en tuinbouwsector. De agrarische sector kan hier een nog veel grotere rol in gaan 
spelen. Op agrarische bedrijven zijn er volop kansen voor de opwek van hernieuwbare energie met zon 
op de gebouwen, (kleine) windturbines en biomassa. Er zitten nog wel een aantal grote struikelblokken 
met betrekking tot bijvoorbeeld vergunningstrajecten en netcongestie. Aan de andere kant legt de 
energietransitie ook een nieuwe druk op het gebruik van agrarische grond en staat op gespannen voet met 
de ambities voor grondgebondenheid. Het is belangrijk dat landbouwgrond in Overijssel beschikbaar blijft 
voor de agrarische sector en dat we zuinig omgaan met de ruimte die we hebben. Wij kiezen voor begrazen 
in plaats van beglazen!

Water en Bodem
De afgelopen jaren hebben we vaker te maken met weersextremen. Soms valt er heel veel regen en soms 
is het heel lang droog. Boeren en tuinders hebben belang bij voldoende en schoon water en een gezonde 
bodem. We vinden het daarom van belang om voortdurend te zoeken naar innovatieve methodes om water, 
daar waar het kan langer vast te houden, maar er ook te zorgen dat bij extremen water gecontroleerd/ 
beheersbaar afgevoerd kan worden. Daarbij kan ook een gezonde bodem kan daarbij helpen om meer water 
te bufferen (de bodem als spons). Net zoals het blijvend innoveren in betere technieken voor op het land en 
in de kas. 

Verkaveling
Een goede verkaveling  is ontzettend belangrijk voor een perspectiefvolle landbouw in Overijssel. Door 
kavelruilprojecten kan de boer kosten besparen, maar ook wordt het landbouwverkeer op de weg 
teruggebracht, kunnen wateropgaven gecombineerd worden en er kan natuur gerealiseerd worden. Ook heeft 
het een positief effect op de footprint van agrarische producten, koeien in de wei en de grondgebondenheid 
van de melkveehouderij. Een gebiedsgerichte aanpak voor landbouwstructuurverbetering heeft de voorkeur.

Verbreding en korte ketens 
Steeds meer boeren en tuinders zoeken verbreding van hun activiteiten, door naast hun agrarische hoofdtak 
educatie, zorg, kinderopvang of recreatie aan te bieden op hun erf. Ook de afzet van producten via korte 
ketens staat volop in de aandacht. Boeren en tuinders bieden hiermee belangrijke sociale en maatschappelijke 
functies en dragen bij aan de leefbaarheid van het platteland in Overijssel. 

Faunaschade 
Het is van belang dat er een goede balans is tussen economie en ecologie. Tegelijkertijd mogen de gevolgen 
het beschermen van soorten mag niet worden afgewenteld op individuele boeren en tuinders. Faunaschade 
moet zoveel mogelijk vermeden worden. Voor een aantal diersoorten, met name ganzen, is populatiebeheer 
noodzakelijk om de schade voor de landbouw naar een acceptabel niveau te krijgen. Daar waar schade 
niet voorkomen kan worden, moet er volledige vergoeding plaatsvinden van de geleden schade én de 
inspanningen die grondgebruikers nemen om de schade te beperken. Ditzelfde geldt voor wolven.

Stikstof en natuur
De agrarische sector staat onder grote druk door het stikstofbeleid. De sector is bereid om haar bijdrage 
te leveren aan een verdere reductie van stikstof, maar dan moet er wel perspectief zijn. Dat perspectief 
ontbreekt momenteel. De aanpassingen die van de sector worden gevraagd kunnen niet zonder goed 
flankerend beleid van de provincie Overijssel. 

Kritische depositiewaarde
De kritische depositiewaarde is een indicator van de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid 
van oppervlakte of volume die een bepaald habitattype of leefgebied theoretisch kan verdragen. De 
kritische depositiewaarde hangt als een molensteen om de nek van de sector. Het gaat om de goede 
staat van instandhouding van de natuur en dat is wat anders dan het halen van de KDW. De KDW is een 
indicator, maar geen doel op zich. De aanpak van het stikstofvraagstuk zal vorm moeten krijgen via een 
gebiedsgerichte benadering waarbij draagvlak van de landbouw onmisbaar is. 

Ruimte voor bedrijfsontwikkeling 
Bedrijfsontwikkeling is van belang voor onder meer verduurzaming, kringlooplandbouw, verbeteringen in 
dierenwelzijn en economisch perspectief. Voor marktconcepten met meer dierenwelzijn is een uitbreiding van 
vloeroppervlak per dier nodig (uitbreiding van de stallen). Ontwikkeling van bedrijven gaat vaak gepaard met 
meer gebouwen of grotere gebouwen en andere voorzieningen op het erf. Meer ruimte op een bouwblok 
vergroot ook de brandveiligheid van de gebouwen door meer onderlinge afstand. De ondernemer houdt 
rekening met de ruimtelijke kwaliteit bij het maken van de plannen en de overheid biedt ruimte met een 
bouwblok op maat voor bedrijfsontwikkeling. 

Ondermijning
Leegstaande schuren zijn een steeds groter wordend risico. Boeren en tuinders met leegstaande schuren 
worden benaderd door criminelen. Het is daarbij niet altijd duidelijk waar criminelen de schuren voor willen 
gebruiken. Vaak huren zij de schuren onder valse voorwendselen Dat is niet goed voor de veiligheid op het 
platteland. Leegstaande schuren moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. De provincie Overijssel moet 
sneller meewerken om leegstand van oude schuren en loodsen op het platteland te voorkomen

Glastuinbouw
Energiebesparing en - verduurzaming vraagt in het bijzonder een forse inspanning van de glastuinbouw-
sector. Elektrificatie (All Green Electric) is hiervoor een belangrijk ontwikkelspoor om los te komen van 
aardgas. Cruciale randvoorwaarde hierbij is de aanwezigheid van een goede elektriciteits-ontsluiting.  
Daarnaast staat modernisering van het teeltareaal aan de basis om aan de uitdagingen op het vlak van onder 
andere energieverduurzaming, stikstofdepositie, klimaatadaptatie & biodiversiteit invulling te kunnen geven. 
Nieuwvestigingsmogelijkheden die aan alle toekomstige technische en maatschappelijke randvoorwaarden 
voldoen worden schaars in Overijssel. 
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