“Alles draait om
communicatie’

Politiek ondernemend

Jaap Melse, wethouder in de gemeente Veere
De vierde aflevering van deze serie over de rol van de cumelasector in de politiek staat in het teken van de wethouder. Jaap Melse is wethouder in de gemeente Veere en heeft onder andere ruimtelijke ordening en economische
zaken in zijn portefeuille. Een mooie combinatie, vindt hij zelf. Zijn agrarische
achtergrond geeft hem daarbij een voorsprong.

Het einde van de wereld noemt hij het zelf, zijn Zeeuwse
Walcheren. Open vlaktes, die worden doorkruist met fietspaden en die mini-campings als ijkpunt hebben, worden afgewisseld met dertien pittoreske plaatsen. Het grote buitengebied
en de kleinschaligheid zijn belangrijke kenmerken van de
gemeente Veere. Zo’n twaalf procent van de werkgelegenheid komt hier nog uit de agrarische sector. Met 350 bedrijven
draagt de landbouw dan ook voor een substantieel deel bij
aan de lokale economie. Ook Melse zelf komt uit een agrarische familie. “Gemengd bedrijf met zowel akkerbouw, veeteelt
als loonwerk. Omdat er meerdere kinderen in het gezin waren,
heb ik gekozen voor een niet-agrarische weg. Maar die achtergrond zit er nog steeds in en is een pre in mijn functie als
wethouder.”
Melse dook in 2006 vanuit het niets op op de wethouderszetel.
Omdat hij altijd wel in de steunfractie van SGP/ChristenUnie
had gezeten, werd hij tijdens de verkiezingen van dat jaar naar
voren geschoven. “Ik had voor die tijd geen politieke ervaring.
Ik heb nooit in de gemeenteraad gezeten. Maar ik had zoiets
van: als ik het doe, dan wil ik het goed doen, dus dan meteen
maar wethouder.” Door zijn ervaring in het bedrijfsleven had hij
de benodigde kwalificaties in huis. “Ik wil bestuurlijke verantwoording dragen. Ik ben geboren in Aagtekerke, heb hier altijd
gewoond en gewerkt. Dit was het moment dat ik wat kon gaan
betekenen voor mijn gemeente.”
In 2006 werd hij als wethouder verantwoordelijk voor onder
andere welzijn, economische zaken en verkeer en vervoer.
Tijdens de verkiezingen in 2010 kwam de SGP/ChristenUnie als
grootste partij uit de bus. Melse voerde de coalitieonderhandelingen en creëerde een coalitie van SGP/ChristenUnie, CDA
en Pvda/Groen Links. Zijn partij kreeg de zware portefeuilles
ruimtelijke ordening, economische zaken en verkeer en vervoer. Een goede combinatie, vindt Melse. “Het zijn onderwerpen waar de landbouw veel mee te maken heeft. Door deze
portefeuilles onder te brengen bij één partij zorgt dat ook voor
één aanspreekpunt. Dat is prettig.”
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Op 19 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de
aanloop daar naar toe belichten
we een aantal ondernemers uit de
sector die actief zijn in de politiek.
Wat is hun motivatie, wat hebben
ze bereikt en wat is hun ambitie. De
politieke kleur verschilt, maar uiteindelijk hebben ze allemaal vooral het
sectorbelang als aandachtsgebied.
Want je kunt je ergeren aan belemmeringen voor landbouwverkeer, je
kunt er ook zelf wat aan doen.

Verkeersveiligheid
Ook in Veere is verkeer en vervoer een belangrijk politiek onderwerp. Zeker nu landbouwmachines steeds moderner en
dus groter worden, is dit een groot punt van aandacht, maar
ook een spanningsveld, meent Melse. “Rondwegen worden
vaak gebouwd om dorpskernen te ontlasten, maar dit draagt
niet bij aan de leefbaarheid van deze kernen. De ondernemer
met een frietkot ziet zijn voormalige klanten de rondweg nemen en niet meer stoppen voor een frietje bij hem. Aan de
andere kant: nu landbouwmachines steeds moderner en groter worden, willen we ook de verkeersveiligheid in de kernen
kunnen waarborgen.”
Koudekerke kreeg wel een provinciale rondweg, maar daar
mocht geen landbouwverkeer op. “Door samen op te trekken
met partijen als ZLTO en omdat we de juiste politieke wegen
weten te bewandelen, zijn we er uiteindelijk met de provincie
uitgekomen. Door beide financieel bij te dragen, hebben we
zes passeerstroken weten te realiseren, waardoor het landbouwverkeer over de rondweg kan en de dorpskern verkeersveilig blijft. Datzelfde geldt voor de landbouwroutes die door
de provincie lopen. Door samen op te trekken, kun je een hoop
bereiken.”

Interactieve communicatie
Communicatie met de inwoners ziet Melse als hét middel om
zijn gemeente vooruit te helpen. “Zo hebben we vorig jaar het
bestemmingsplan buitengebied er unaniem doorheen gekregen. Dat is wel bijzonder als je ziet hoe groot het buitengebied
is. Als gemeente hebben ingestoken op interactie. We hebben
de mensen die er wonen en werken proactief benaderd. Met
een boer die zijn bouwvlak wilde verruimen bijvoorbeeld.
Waar loopt hij tegenaan, wat verwacht hij van de gemeente,
wat kunnen wij bieden? Helderheid is daarbij erg belangrijk,
zowel helder ‘ja’ als helder ‘nee.’ Proactieve communicatie zorgt
voor veel draagvlak.”
Behalve dat de ondernemer zich gehoord voelt, heeft ook de

gemeente daar baat bij. “Wij zien de agrarische sector als
hoeders van ons landschap. Het is belangrijk dat dit gebied
goed wordt beboerd. Wie anders kan het Walcherse landschap zo goed onderhouden als de boeren zelf? Voor ons is
het in stand houden van de landbouw daarom een belangrijke pijler.”
Maar hoe past kleinschaligheid daarin? “Kleinschalige bedrijven voeren hier inderdaad de boventoon. Toch proberen we
de agrarisch ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen
en ruimte te bieden. Zo hebben we het maximaal aantal
plekken op een minicamping uitgebreid van vijftien naar
vijfentwintig plekken. Ook mogen agrarische bedrijven een
vakantiewoning naast het bedrijf bouwen. Op die manier
zorgen we voor nieuwe economische dragers waarmee deze
sector ook vooruit kan.

Meer openstellen
Het scheelt dat Melse zelf een agrarische achtergrond heeft,
stelt hij. “Dat is echt een voordeel. Je weet hoe dingen werken en het praat gemakkelijker. Natuurlijk kan niet alles, maar
daarin moet je een modus zien te vinden met elkaar.”
Toch zou de agrarische sector zichzelf ook wat meer mogen
openstellen, vindt hij. “We hebben wel wat agrarische raadsleden, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de ondernemersverenigingen, dan zitten daar erg weinig agrarische ondernemers bij. Dat is jammer, want die verenigingen staan weer in
contact met ons en met de stads- en dorpsraden. Via deze

kanalen horen we wat er speelt in de gemeente. Problemen
zouden hierdoor sneller aan het licht kunnen komen, waarop
wij weer kunnen anticiperen. Dus tegen die agrarisch ondernemers zou ik willen zeggen: laat je niet in een hoekje drukken, maar zorg dat je erbij bent.”
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Naam: Jaap Melse
Gemeente: Veere
Partij: SGP/ChristenUnie
Functie: wethouder en loco-burgemeester
Beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, economische
zaken, openbare ruimte, verkeer en vervoer
Tijd: dag en nacht, behalve zondag
Politiek betrokken sinds: 2006
Benodigde eigenschappen: snel kunnen schakelen,
proactief en helder communiceren, laagdrempelig en
benaderbaar zijn
Slogan: “We zijn ervoor de ondernemer en burger.”
Twitter: @Jaap_Melse
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