“De invloed van de
agrarische sector
wordt onderschat”
Henk van Ginneken, fractievoorzitter Gezond Burger Verstand
De tweede aflevering in onze serie over de rol van de cumelasector in de politiek is gewijd
aan Henk van Ginneken van loonbedrijf Gebr. Van Ginneken BV in Den Hout. Als oprichter
van de lokale partij Gezond Burger Verstand (GBV) zet hij zich in om het buitengebied van
Oosterhout en omgeving leefbaar te houden. “De politici in de coalitie hebben geen idee
wat de invloed is van de agrarische sector op de kerkdorpen en de leefbaarheid ervan.”

De drempels op de polderwegen rondom zijn dorp Den Hout en
in de gemeente Oosterhout storen hem mateloos. Ze zijn neergelegd om de verkeersveiligheid in het buitengebied te verhogen, maar ondertussen werken ze averechts. “Onze trekkers
en combines krijgen bij elke drempel weer een flinke klap. Het
afremmen kost brandstof en zorgt voor snellere slijtage van de
remmen. Tevens belast het afremmen en optrekken het milieu
en veroorzaakt het fijnstof. Ondertussen zoeven snelle auto’s er
overheen zonder remmen te hoeven gebruiken. Het effect op de
verkeersveiligheid is nul komma nul.”
De fractievoorzitter zit aan de keukentafel in de woning bij zijn
akkerbouwbedrijf in Den Hout. De iPad staat op stand-by en de
telefoon rinkelt regelmatig. In onleesbaar handschrift maakt hij
zo nu en dan aantekeningen op een opengescheurde envelop.
Van drukte wil hij niet meer spreken. Dat was toen hij nog eigenaar was van Loonbedrijf Van Ginneken BV in Oosterhout. In
hoogtijdagen had hij vijftig man in dienst, transporteerde hij
mest naar alle uithoeken van het land en had hij een grondverzettak met 35 kranen en shovels. Daarnaast runde hij een eenmansfractie in de lokale gemeenteraad. Sinds dit jaar is hij 65
en officieel met pensioen. De oudste zoon van zijn broer Christ
heeft met drie medewerkers het bedrijf in Oosterhout overgenomen. Nu heeft Van Ginneken samen met zijn broer Christ nog
een akkerbouwbedrijf van 350 hectare en zijn ze samen eigenaar
van loonbedrijf Gebr. van Ginneken in Steenbergen met vijftien
man personeel. Bij dat bedrijf zijn ook de dochter en zoon van de
fractievoorzitter werkzaam.

Eenmansfractie
Naar de achtergrond is de cumelaondernemer daardoor zeker
niet verdwenen. De lokale politiek houdt hem in de schijnwerpers. “Mensen weten mij te vinden. Dat kun je zowel positief
als negatief opvatten”, lacht hij. Zijn politieke carrière begon in
2002, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het
CDA had hem op de lijst gezet, omdat hij in de regio een be-
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Politiek ondernemend
Volgend voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 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 sectorbelang als aandachtsgebied. Want je
kunt je ergeren aan belemmeringen
voor landbouwverkeer, je kunt er
ook zelf wat aan doen.

kende was. Zo bekend blijkbaar dat hij met voorkeurstemmen in
de gemeenteraad terecht kwam. “Dat was niet de bedoeling van
het CDA geweest en in eerste instantie ook zeker niet van mij”,
zegt hij terugkijkend. Toch aanvaardde hij de functie, omdat hij
het belangrijk vond dat de agrarische sector in de gemeente vertegenwoordigd zou zijn. Hij stuitte daarbij op veel tegenwerking
vanuit het CDA en de lokale politiek in het algemeen, omdat zijn
agrarische belangen niet zouden stroken met de CDA-belangen
en de belangen van de gemeente. Na een stemming, waarbij
niet alle CDA-leden aanwezig waren, werd hij in 2004 uit de partij gezet.
Tegen de verwachting in trok hij zich niet terug en besloot hij
verder te gaan als eenmansfractie onder de naam Gezond
Burger Verstand. “Het CDA wilde deze kwestie wegzetten alsof
het aan mij had gelegen dat ik uit de partij was gezet. Dat wilde
ik niet over mijn kant laten gaan, dus ik besloot alleen door te
gaan. De agrarische belangen stonden op het spel.”
Het typeert zijn vastberadenheid, die ook bij menig tegenstander bekend is. Hij geeft een voorbeeld van het plaatsen van
een schuilstal voor paarden. “De coalitie deed daar ontzettend
moeilijk over en ondertussen stonden die paarden daar maar in
de volle wind en regen. Dus toen heb ik gedreigd de pers en de
Dierenbescherming te bellen. Nou, toen gingen de coalitiepartijen wel overstag.”

Agrarische belangen ondergesneeuwd
De agrarische belangen raken ondergesneeuwd als er geen
politieke agrarische vertegenwoordiging is, meent hij. “De agrarische sector telt in deze gemeente gewoonweg niet mee. De
coalitie heeft geen idee wat voor invloed de sector heeft op de
samenleving hier. Zo wilde ze de rondweg buiten Oosterhout
van dubbelbaans naar enkelbaans versmallen. Dit zou betekenen dat landbouwverkeer voortaan door het dorp moest. Zie je
het voor je? Al die combines, hakselaars en ander groot materieel dwars door het centrum, fietsers en wandelaars passerend?

Dat heb ik aangekaart en zo is de rondweg weer opengesteld
voor landbouwverkeer.”
Nu het huidige college een gedeelte van de rondweg weer
heeft afgesloten voor het landbouwverkeer is er opnieuw
werk aan de winkel. “De coalitie onderschat de invloed van
onze sector. Zo wil ze bouw en industrie in het buitengebied,
maar ziet ze niet in dat het de leefbaarheid en bewoonbaarheid aantast. Het is niet zo dat ik alleen maar voor de agrarische belangen opkom, maar de agrarische sector speelt wel
een cruciale rol om het gebied leefbaar en schoon te houden.
Alternatieven als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
kosten alleen maar geld. De agrarische sector doet het voor
niets. Onze partij maakt zich ook sterk voor de duurzaamheid
van de agrarische bedrijven en glastuinbouw om juist in deze
tijd te kunnen voortbestaan en niet, zoals dit college doet,
deze bedrijven veertien jaar ‘op slot te zetten’.”

len en bieten rooien gingen voor. Sinds we vier zetels hebben,
hoef ik niet alle achttien agendapunten zelf voor te bereiden.
Hoewel ik ondertussen een ander loonbedrijf heb overgenomen, red ik het nu wel.”
De komende verkiezingen ziet hij positief tegemoet. “Onze gemeenteraad staat niet sterk. De VVD heeft in 2010 een coalitie
gevormd met alleen maar verliezers. Dat stuit de kiezer tegen
de borst. Die wil dat de winnaars aan het roer komen te staan.
Ik heb dan ook hoop op de komende verkiezingen. Mensen
willen dat er daadwerkelijk wat gaat veranderen”, aldus Van
Ginneken. Hoewel hij had gezegd op zijn 65e te stoppen met
de politiek, lijkt het er met de gemeenteraadsverkiezingen in
het vooruitzicht op dat hij de komende vier jaar nog niet klaar
is met zijn politieke taak.
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Netwerken
Doordat zijn partij strijdt vanuit de oppositie is het moeilijk
plannen tegen te houden. Maar oppositie of niet, GBV boekt
wel degelijk vooruitgang. Behalve dat bepaalde plannen tegemoet komen aan wensen van de partij, krijgen Van Ginneken
en zijn partij steeds meer bekendheid. Tijdens de verkiezingen
van 2010 wist hij zelfs vier van de 31 zetels binnen te slepen.
Dit komt mede door zijn bedrijf, stelt hij. “Door mijn werk kom
ik overal. Ik praat met ondernemers, ik praat met burgers. Op
die manier weet ik wat er onder de bevolking leeft en waar
mensen tegenaan lopen. Dat kan ik weer gebruiken in mijn
raadswerk, waardoor ik sterker naar mijn tegenstanders sta.”
Toch zijn het runnen van een loonbedrijf en een politieke carrière moeilijk te combineren, stelt hij. “Tijd is hierin een cruciale
factor. Zeker toen ik nog een loonbedrijf runde en een eenmansfractie had, was het eigenlijk onmogelijk. Ik zorgde er
wel voor dat ik elke dinsdagavond bij de raadsvergadering zat,
maar ik kon niet naar elke informatieavond komen. Gras kui-

Naam: Henk van Ginneken
Bedrijf: Loonbedrijf Gebr. Van Ginneken BV
Werkzaamheden: eigenaar van loonbedrijf in Steenbergen en akkerbouwer
in Den Hout
Gemeente: Oosterhout
Partij: Gezond Burger Verstand (GBV)
Functie: fractievoorzitter
Beleidsterreinen: alle onderwerpen die te maken hebben met ruimtelijke
ordening, afval en milieu en economie
Tijd: twintig uur in de week
Politiek betrokken sinds: 2002
Benodigde eigenschappen: voor jezelf en anderen durven opkomen,
daadkracht
Slogan: “Agrariërs, burgers en ondernemers moeten met plezier met elkaar
kunnen werken en leven.”
Internet: www.gbv-oosterhout.nl
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