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‘Bollenvak moet ruim
Op 18 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. In de provincie Zuid-Holland is Jeroen Ravensbergen
kandidaat namens het CDA, hij staat nummer 9 op de lijst. Het
CDA heeft van oudsher een sterke band met de agrarische sector, maar nu de partij geen regeringsverantwoordelijkheid heeft,
waait er een andere wind in Den Haag. Wat kan het CDA daar
vanuit de provincie Zuid-Holland tegenover stellen?

JEROEN RAVENSBERGEN, CDA ZUIDHOLLAND

Tekst:
Monique Ooms
Fotograﬁe: René Faas
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eroen Ravensbergen is als het
ware ‘op de tuin’ geboren en
getogen, in Rijnsburg. Zijn
beide ouders hebben een agrarische achtergrond en zijn vader
was actief in de bloemenhandel.
Hij studeerde plantenveredeling
en heeft onlangs een baan geaccepteerd als salesmanager bij
Modiform, een bedrijf dat potten, trays, stekplaten en dergelijke produceert. Ravensbergen is
al zo’n twaalf jaar actief in de lokale politiek van Rijnsburg en – na
de gemeentelijke fusie – Katwijk.
In die periode waren duurzaamheid en glastuinbouw zijn voornaamste thema’s. Vanuit zijn partij
werd hij voorgedragen als kandidaat-lid van de Provinciale Staten en hij doorliep de selectie- en
sollicitatieprocedure met succes.
Ravensbergen denkt zijn nieuwe
baan goed te kunnen combineren met het statenlidmaatschap,
aangezien hij niet van negen tot
vijf werkt, veel langs de weg zit en
zo de provincie van veel kanten te
zien krijgt. Hij erkent echter: “Het
zal hard werken worden, vaak in
de avonduren aan de slag, maar
dat heb ik er graag voor over. Ik
hou van het politieke krachtenspel
en wil graag op deze manier mijn
bijdrage leveren aan de samenleving.”
In uw verkiezingscampagne
hanteert u speerpunten als
leefbaarheid, bedrijvigheid,

welzijn en economie. Hoe verhouden die zich tot het bollenvak in de provincie Zuid-Holland?
“De bollensector zorgt voor banen
en draagt – zeker in de bloeitijd –
belangrijk bij aan de landschappelijke waarde en daarmee het
toerisme en de economie in de
Duin- en Bollenstreek. Tegelijkertijd spelen er zaken als verspreid
liggend glas en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen die
een effect hebben op de omgeving: zowel de bewoners als het
landschap. Daarvan zal het bollenvak zich rekenschap moeten geven, de sector staat niet los
van de samenleving, maar opereert er middenin. We zullen dus
altijd met elkaar in gesprek moeten blijven over hoe we met elkaar
omgaan en op welke manier we
rekening kunnen houden met
elkaars belangen.”
Wat is de rol van de provincie
daarin?
“Ik zie daarin vooral een verbindende rol weggelegd voor de provincie, in het bijeen brengen van
partijen, het blootleggen van knelpunten, het zoeken naar gemeenschappelijke belangen en het
maken van goede afspraken met
elkaar over de beste aanpak. Dan
heeft de politiek de rol van smeerolie of spin in het web. Natuurlijk
juichen wij het van harte toe als
partijen elkaar al uit zichzelf vin-

te krijgen om te ondernemen’
den, dat is eigenlijk wel zo mooi
en vergroot vaak de betrokkenheid. We moeten dus ook oog
hebben voor initiatieven vanuit de
samenleving. Daarin kan de provincie een regiefunctie vervullen.
Denk bijvoorbeeld aan de discussie rond de bouw van parkeergarage ‘Dijk in Duin’ in Katwijk. Het
Hoogheemraadschap was tegen,
de gemeente was voor. Door tussenkomst van de provincie is daar
uiteindelijk toch een gemeenschappelijk standpunt uitgekomen.”
Kunt u nog zo’n voorbeeld noemen?
“Jazeker: de oprichting van de Economic Board Greenport Duinen Bollenstreek, in januari 2014.
Doel van deze Board is de innovatieve kracht en economie van
de Greenport te versterken. In de
board hebben mensen zitting uit
het bedrijfsleven, de overheid, het
onderwijs en de onderzoeksbranche en zij zijn allemaal verbonden
aan de Bollenstreek. De provincie
heeft sterk aangedrongen op een
gezamenlijke economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek.
Dit is een goed voorbeeld van hoe
partijen bij elkaar kunnen komen.
De provincie heeft daarbij de rol
van aanjager gespeeld.”
Wat maakt u zo’n interessante
kandidaat voor de Duin- en Bollenstreek en – meer specifiek –
het bollenvak?
“Ik kom uit deze streek, ken het
vak van binnenuit en spreek de
taal. Ik denk dat het goed is als
in het provinciehuis iemand zitting heeft die de belangen van de
Greenport op een goede manier
onder de aandacht kan brengen.
zodat de dingen worden geregeld
die geregeld moeten worden. Dan
denk ik aan praktische regelgeving, een goede infrastructuur en
ruimte voor ondernemerschap.
De Duin- en Bollenstreek is een
van de rijkste gebieden in Neder-

land als het gaat om het inkomen
per huishouden. Die economische kracht kunnen we nog verder uitbouwen. Deze streek wordt
wel eens gekscherend ‘de tuin van
Amsterdam’ genoemd, en ik vind
dat nog niet zo’n slechte gedachte.
Daar liggen ook kansen, zeker op
het gebied van toerisme. Wil je dat
verder vormgeven, zul je de juiste
verbindingen moeten leggen. Dat
zal zeker bijdragen aan een verdere versterking van de regio. Ik
maak me daar graag sterk voor.”
Het bollenvak heeft de laatste
jaren steeds meer te maken met
weerstand, met name vanwege
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op de Veluwe
wordt de bollenteelt zelfs aan
banden gelegd. Is zoiets ook
denkbaar in Zuid-Holland?
“Dat zou zeer ongepast zijn, de
bollensector is het kloppend hart
van de Duin- en Bollenstreek, zonder het vak zou de provincie niet
zijn wat zij nu is. De bollensector is
een van de pijlers onder de economie van deze provincie. Los daarvan kan ik me er gewoon niks bij
voorstellen, ik zou direct afstand
nemen van zo’n standpunt.”
Wat is uw standpunt in de
gewasbeschermingsmiddelendiscussie?
“Het is wat mij betreft helder dat
niet alles kan, daar hebben we regelgeving voor en daar moeten
kwekers zich aan houden. Belangrijk daarbij is wel dat we goed blijven kijken naar wat rechtvaardig
en redelijk is. Nogmaals: het bollenvak moet de ruimte krijgen om
te kunnen ondernemen. Er moet
een pakket afspraken komen dat
werkbaar is en er moet aandacht
zijn voor de ontwikkeling van
alternatieven.”
Die afspraken worden op landelijk niveau gemaakt, wat kan de
provincie daarin betekenen?
“Vanuit de provincie hebben wij –

binnen de partij – ook contacten
op landelijk én Europees niveau.
Daar kunnen wij aandacht vragen
voor onderwerpen die wij belangrijk vinden. Jaco Geurts heeft zitting in de Tweede Kamer. Ik heb
goed contact met hem en zo nodig
kunnen we snel schakelen.”
Het CDA heeft op dit moment
echter geen regeringsverantwoordelijkheid. In hoeverre
kun je dan toch een verschil
maken?
“Natuurlijk is het altijd makkelijker
als je ook regeringsverantwoordelijkheid draagt. Invloed uitoefenen
kun je echter altijd, de lobby zal er
zeker niet minder om zijn.”
Als u wordt gekozen, wat kunnen we dan van u verwachten?
“Belangrijke thema’s voor mij zijn:
duurzame energie, verantwoordelijk waterbeheer, ruimte voor
ondernemerschap, ruimte voor
innovatie en de concentratie van
glastuinbouw. Verantwoordelijk waterbeheer is een issue dat
ook het bollenvak raakt. Voor de
natuur gelden andere wensen
en eisen dan voor het vak. Het is
dan ook zaak dat we onderscheid
maken tussen die twee zaken: in
groengebieden hebben de natuurbelangen de overhand, in de bollenproductiegebieden wegen de
belangen van de ondernemers
zwaarder. We moeten met elkaar
komen tot afspraken over zaken
als buffers en waterberging, waarbij rekening wordt gehouden met
beider belangen: de bollen mogen
niet onder water komen te staan,
en tegelijkertijd mag de natuur
niet uitdrogen.
Met ruimte scheppen voor innovatie doel ik op de regelgeving:
die mag niet te beperkend zijn,
daarmee remmen we de vooruitgang af. De concentratie van de
glastuinbouw komt voort uit het
gegeven dat het glas nu teveel verspreid ligt binnen het gebied en
dat is ontsierend voor het land-

schap, het werkt verrommeling in
de hand. We zullen samen moeten
zoeken naar goede oplossingen.”
De tijd gaat snel, voor je het
weet, staan de verkiezingen
voor de deur. Wat gaat u doen
om uzelf op de kaart te zetten?
“Ik ga veel op werkbezoek, doe
mee aan debatten, laat mijn
gezicht zien bij (leden)vergaderingen, ga de straat op om in gesprek
te gaan met stemmers… alles om
mezelf in de kijker te spelen. Ik
heb altijd ergens wel een mening
over en in deze periode zal ik die
wat nadrukkelijker dan anders
naar buiten brengen.”
De kritiek na de verkiezingen is
vaak: ‘daar hoor je nooit meer
wat van…’
“Dat zal mij niet gebeuren, ik zet in
op het onderhouden van contacten en het levendig houden van
mijn netwerk. Dat is altijd al mijn
stijl geweest, ook binnen de lokale politiek.”
De provinciale verkiezingen
trekken vaak een teleurstellend
aantal kiezers, hoe kan dat?
“De lokale politiek is vrij eenvoudig te volgen via de lokale media,
via de dagbladen en nieuwsprogramma’s op tv blijven we op de
hoogte van de landelijke politiek.
De provinciale politiek lijkt een
beetje tussen wal en schip te vallen. De provincie speelt vaak een
overkoepelende rol die niet zo
zichtbaar is. Daarom is het extra
belangrijk dat wij onszelf goed
profileren, op communicatiegebied ligt hier een flinke uitdaging. Voor de kiezers is het wel zo
fijn om op de kandidatenlijst een
bekende naam tegen te komen die
uit de sector komt en daar bovendien iets voor kan betekenen. Dat
geeft herkenning en vertrouwen.
Allemaal stemmen dus op woensdag 18 maart.”

6 maart 2015 • BLOEMBOLLENVISIE • 11

