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‘Werk aan Water staat
Tegelijk met de provinciale statenverkiezingen vinden ook de
verkiezingen voor de waterschappen plaats. De vraag is hoeveel
mensen deze twee gebeurtenissen van elkaar weten te scheiden.
En of voldoende duidelijk is waar de waterschappen voor staan.
Een van de doelstellingen van Werk aan Water Flevoland is het
werk van de waterschappen bij meer mensen op het netvlies te
krijgen. Daarbij wil de partij uitgroeien tot een belangenbehartiger voor boer en burger in Flevoland.

MARIECARIEN SLOOTMAN, WERK AAN WATER FLEVOLAND

Tekst:
Monique Ooms
Fotograﬁe: René Faas

10 • BLOEMBOLLENVISIE • 20 februari 2015

D

e waterschapspartij Werk
aan Water kwam zes jaar
geleden tot stand na de
invoering van het lijstenstelsel.
Initiatiefnemers waren voornamelijk agrariërs uit Flevoland. Zij
vonden dat het belang van met
name de agrarische ondernemer onvoldoende vertegenwoordigd dreigde te worden in het
waterschapsbestuur, dat op dat
moment voornamelijk een aangelegenheid zou kunnen worden
van de gevestigde politiek. De partij Werk aan Water wist bij de eerste verkiezingen direct drie zetels
te veroveren. Bij de aankomende
verkiezingen op 18 maart zet het
partijbestuur in op meer dan drie
zetels. Wij spraken voor Visie met
lijsttrekker Theo Hogendoorn (30)
en zijn partij-collega Marie-Carien
Slootman (57), die als derde op de
kandidatenlijst staat. Hogendoorn
groeide op als zoon van een melkveehouder. In het dagelijks leven
is hij eigenaar van Adlus Advisering dat is gespecialiseerd in
adviezen voor de agrarische sector. Slootman is een boerendochter die – na een loopbaan als sociaal economisch adviseur bij de
ABTB – trouwde met bollenkweker Gerard Slootman uit Espel en
sindsdien met hem de maatschap
Slootman-Claassen runt. Beiden
hebben de nodige bestuurlijke
ervaring.

Waarom moest Werk aan Water
er komen?
“Omdat de agrarische sector onvoldoende vertegenwoordigd
dreigde te worden in het waterschap Zuiderzeeland. Daarom
hebben LTO, KAVB, de Nederlandse Melkveehoudersbond en
NFO de koppen bij elkaar gestoken en zo kwam Werk aan Water
tot stand. Ons doel is met name de
positie van het agrarisch bedrijfsleven én de burger op het platteland te verstevigen.”
Wat is het verschil tussen Werk
aan Water en de landelijke politieke partijen in waterschapsverband?
“Wij houden ons niet bezig met politiek, hebben in die zin ook geen
boodschap te verkondigen. Onze
enige focus is water en dan specifiek het water in Flevoland.
Daarbij richten wij ons op de thema’s veiligheid, voldoende water,
schoon water en kostenbeheersing.”
Wat willen jullie bereiken ten
aanzien van veiligheid?
“Gelet op de klimatologische veranderingen wordt veiligheid een
steeds belangrijker thema. Wij
leven hier vier meter onder zeeniveau, maar niemand lijkt zich dat
nog te realiseren. Totdat er extreme wateroverlast ontstaat, zoals in

voor nuchter boerenverstand’
1998, en delen van de polder volledig onder water komen te staan.
Op zo’n moment besef je weer
hoe belangrijk het is dat we goede
gemalen, sterke dijken, capabele
stuwen en duikers hebben. Deze
polder is ooit op de tekentafel ontworpen, maar sindsdien is er veel
veranderd. Het is zaak om bij te
blijven met alle ontwikkelingen en
steeds te investeren in de kwaliteit
van onze veiligheid. Vanzelfsprekend moeten we daarbij de kosten
niet uit het oog verliezen. Je kunt
wel enorme bedragen in dijkverbetering willen investeren, maar
dan zal er ook meer belasting
geheven moeten worden. Dus kun
je ook kijken hoe het anders kan:
efficiënter of wellicht in fases.”
Voldoende water is ook een thema. Daar ligt wellicht een spanningsveld tussen de natuur en
de agrarische sector?
“Inderdaad, het belang van de
agrarische sector is niet altijd hetzelfde als dat van de natuur. De
agrariër heeft water nodig voor
zijn gewassen, en tegelijkertijd
mogen die gewassen niet permanent onder water staan. Daarvoor geldt dus een ander peilbesluit dan voor de natuur en dat
vraagt goed overleg en zorgvuldige afstemming. Natuur is belangrijk, maar die belangen mogen
niet botsen met die van agrariërs
in de directe omgeving. Verder
hebben wij in dit gebied last van
zout kwelwater; dat is niet goed
voor de beregening van intensieve gewassen zoals bloembollen
en witlof. De tijdelijke hevels op
de Westermeerdijk, die zoet water
het gebied in pompen voor de verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater en de vermindering van de kweldruk, blijken goede resultaten op te leveren. Dankzij de inspanningen van Werk aan
Water Flevoland heeft het waterschap Zuiderzeeland in de januarivergadering besloten permanente hevels te plaatsen.”

Wat willen jullie bereiken ten
aanzien van het thema ‘schoon
water’?
“Bollenkwekers zijn al heel goed
bezig met het terugdringen van
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Helemaal zonder
kan de sector nog niet, bij gebrek
aan goede vervangers. Bovendien
stelt de markt hoge eisen aan het
product. Daar ligt dus een flinke
uitdaging. Tegelijkertijd is het goed
je te realiseren dat ook de burger
zijn bijdrage levert aan de vervuiling van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld door medicijngebruik.
De hoeveelheid medicijnresidu in
het oppervlaktewater is minstens
zo groot als dat van gewasbeschermingsmiddelen en ook nog
eens moeilijker te reinigen. Dat
vraagt bij de burger een omslag
in het denken, dat is echt wel een
eye opener. Vanuit LTO Nederland is Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgezet om de samenwerking tussen het agrarische
bedrijfsleven en de waterschappen te bevorderen in het realiseren van de wateropgave in agrarische gebieden. Samen willen
wij knelpunten op het gebied van
water oplossen. Verontreiniging
valt daar ook onder, maar ook verzilting, wateroverlast en schaarste.
Wij willen iets met elkaar realiseren waar de hele samenleving iets
aan heeft. Zo lopen er nu diverse
pilots, bijvoorbeeld op het gebied
van bodemdaling en het weer op
niveau brengen van het organischestofgehalte in de bodem. Ook
hierbij houden we de vinger aan
de pols en maken we zorgvuldige
keuzes: kan het uit, wat is de meerwaarde? Het waterschap moet
immers rondkomen van de heffing aan de ingezetenen en daarmee zijn eigen broek ophouden.
Dat vraagt om een bedrijfsmatige
aanpak.”
Daarmee komen we op een
ander thema van jullie partij:
kostenbeheersing...
“Werk aan Water staat voor ‘no

nonsens’ en ‘zonder franje’. Het
waterschap heeft daarin ook al
een slag gemaakt en wij zetten
die lijn graag voort. Besturen met
nuchter, gezond boerenverstand.
Kostenbeheersing kun je onder
meer realiseren door slimmer in
te kopen, tijdig de juiste innovaties door te voeren en altijd te zoeken naar de beste kosten-batenverhouding.”
Hoe gaan jullie de ingezetenen
aansporen om op Werk aan
Water te stemmen?
“Als deze editie op de mat valt, zijn
wij al flink aan het campagne
voeren. We verspreiden onze folder, plakken posters en raamstickers, we profileren ons via sociale media, er draait een promo op
Omroep Flevoland en met die
omroep zal ook een interview
plaatsvinden. En natuurlijk gaan
we met z’n allen de boer op. We
maken excursies in het gebied,
laten onze gezichten zien, proberen zoveel mogelijk kennis te vergaren en willen onze ingezetenen
beter leren kennen. In totaal zijn
we met acht kandidaten, allemaal
agrariërs of mensen die affiniteit
hebben met de sector – en we
hopen op zoveel mogelijk zetels.”
In hoeverre leven de waterschapsverkiezingen bij de
gemiddelde Nederlander?
Weten burgers nog wel wat
het werk van het waterschap
inhoudt?
“Dat is inderdaad een aandachtspunt, je hoort eigenlijk alleen
maar iets over het waterschap
als het ergens misgaat. De positieve kant daarvan is dat burgers
zich blijkbaar meestal veilig voelen. Feit is wel dat het waterschap
zich beter kan profileren dan nu
het geval is. Om een betere band
te krijgen met onze achterban,
zullen wij de ledenavonden van
de LTO en de FAJK gebruiken om
uit te leggen wie we zijn en wat we
doen. Daarmee hopen we binnen
de sector een breder draagvlak te

creëren. Het vergroten van draagvlak blijft de komende jaren een
belangrijk aandachtspunt. Wij
hopen Werk aan Water te kunnen
laten uitgroeien tot een belangenorganisatie voor waterzaken
voor alle agrariërs in Flevoland.
De sector is in de loop der jaren
alleen maar kleiner geworden en
wat kun je als individuele ondernemer nou bereiken richting
de overheid? Als we met elkaar
samenwerken, kunnen we samen
één geluid laten horen; dat heeft
veel meer impact.”
Gaat Werk aan Water daarmee
niet op de stoel van de LTO,
KAVB, NFO en NMB zitten?
“Nee, deze organisaties zetten
zich veel breder in, onze focus ligt
alleen op waterzaken en dan ook
nog eens alleen in dit gebied. We
willen proberen door via samenwerking de stem van de plattelandsbevolking in te brengen.”
Wat brengen jullie zelf mee om
de doelstellingen van Werk aan
Water te realiseren?
Slootman: “Mijn ervaring als ondernemer in de bollensector en
mijn jaren als bestuurder: ik zat
onder andere in het bestuur van
de Rabobank en van Omroep
Flevoland. Verder vind ik het erg
belangrijk dat de agrarische sector goed vertegenwoordigd is binnen het waterschap. Water gaat
ons allemaal aan en ik maak me
er graag sterk voor om dit thema
dichter bij de mensen te brengen.”
Hogendoorn: “Ik ben al vanaf mijn
18e bestuurlijk actief - zo was ik
voorzitter van de FAJK – dus die
ervaring neem ik mee. Als zoon
van een melkveehouder begrijp
ik de belangen van de sector en
spreek ik dezelfde, nuchtere taal.
Ik maak mezelf graag sterk voor
de belangen van mijn achterban.”
Meer informatie en het partijprogramma van Werk aan Water
Flevoland is te vinden op
www.werkaanwaterﬂevoland.nl.
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