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‘Alles wordt anders’
De gemeente Westerveld is het epicentrum
van de onrust rond de lelieteelt.
Gemeenteraadslid Michiel van de Kasteelen
(Progressief Westerveld) kan deels
begrijpen waarom telers, omwonenden
en politici maar niet tot elkaar komen.
Hoewel Progressief Westerveld de grootste
partij is, voert de partij oppositie tot –
waarschijnlijk – de volgende verkiezingen.
Van de Kasteelen denkt dat het toch op
te lossen is. “We moeten de dialoog weer
aangaan met elkaar, maar ik denk wel dat
alles anders wordt.”

Michiel van de Kasteelen
RAADSLID PROGRESSIEF WESTERVELD
Internationaal recht is de achtergrond van gemeenteraadslid Michiel
van de Kasteelen. Voor de partij Progressief Westerveld, samengesteld uit D66, en GroenLinks en lokale leden, zit hij in de gemeenteraad van de Drentse gemeente. Hoewel de partij de meeste zetels
heeft, voert ze sinds 2019 oppositie na een crisis in het college. Toen
stapte de wethouder van Progressief Westerveld op. Van de Kasteelen is opgegroeid in Lunteren en studeerde in Leiden, maar ging
in Westerveld wonen omdat zijn vrouw graag weer in het noorden
wilde wonen, waar zij vandaan komt. Daarmee wordt het gemeenteraadslid naar eigen zeggen tot de ‘import’ gerekend, maar volgens
hem bepaalt dat zijn kijk op de agrarische sector rond de dorpen als
Dwingeloo, Havelte, Diever en Vledder niet. Er is een overlap tussen
de achterban van Progressief Westerveld en Meten=Weten, de kritische burgers die onderzoeken welke stoffen uit de landbouw in het
milieu terecht komen. Maar beide hebben hun eigen rol.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Uw partij wil de landbouw in overleg veranderen. Die veranderingen zijn ingrijpend voor met name de lelieteelt in
Drenthe. Moet de teelt verdwijnen?
“We hebben inderdaad een uitgesproken mening over de
lelieteelt, maar dat wil niet zeggen dat we van die teelt af
willen. Toen we aantraden voor de coalitie in 2018, spraken
we juist af dat we het gesprek aan wilden gaan met de omgeving en dus ook met de lelietelers. We trokken er een jaar
voor uit, maar het bleek dat de sector niet open stond voor
de veranderingen die we voorstelden. Ze zien de noodzaak
niet in, omdat ze toch volgens de regels werken. Daarom wilden we een Platform voor Duurzame Landbouw oprichten
en daar ook een fonds voor vullen. Zo wilden we als coalitie
tot verandering komen. De dialoog schoot helaas niet op en
in 2019 kwam het bekende blootstellingsonderzoek uit. De
coalitiepartners wilden geen stappen meet zetten en zo konden we niet verder. Er ontstond een crisis en wij verhuisden
naar de oppositie, terwijl de VVD onze plek in de coalitie
innam. Weg waren het fonds en het platform. De discussie
werd op een laag pitje gezet.”

Ondertussen lijkt de relatie tussen de lelieteelt en de burgers
toch te verslechteren. Hoe komt dat?
“Het gesprek wordt steeds ingewikkelder en ondertussen timmeren particuliere organisatie als Meten=Weten aan de weg.
Die club is inmiddels veel groter dan Progressief Westerveld. De
strijd van deze organisatie richt zich niet tegen telers, maar ze
pleiten voor overheidsmaatregelen waarmee voorkomen wordt
dat stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen op plekken terecht
komen waar ze niet horen. Dat is geen burenruzie, maar een
maatschappelijke vraagstuk. En als het om de overheid gaat,
worden alle overheden bedoeld van gemeente tot aan Europa.”

De gemeenteraad ondernam een poging om de dialoog
weer op te starten, maar toen lag er opeens een convenant
dat onder meer door de wethouder, enkele telers, LTO,
toeleveranciers en de KAVB is ondertekend. Niet alle telers
staan achter dat convenant, burgers ook niet. Weer hommeles in Westerveld. Waarom?
“Omdat het convenant aan alle kanten rammelt. Er staan
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soms zelfs afzwakking van de bestaande wettelijke regels.
Het convenant lag er ook opeens, terwijl de raad net weer
was begonnen na te denken over een nieuwe dialoog. Het
is door de wethouder op eigen houtje opgezet. Er is onvoldoende over nagedacht. Burgers doen een beroep op het
convenant, waarin staat dat telers een spuitvrije zone van
20 meter vanaf de gevel van een woning aanhouden. In de
praktijk spoot een teler vanaf 14 meter. Toen hij daarop
werd gewezen, zei hij dat hij niets met het convenant te maken heeft omdat hij het niet heeft ondertekend. Hij is wel lid
van de KAVB. Toen de gemeente wilde handhaven, bleek het
trouwens niet om lelies, maar om bieten te gaan. Het college
zit er mee in de maag, maar het convenant ligt er. Misschien
kan de gemeente het hier en daar gebruiken, maar het zorgt
niet voor een consistente aanpak. Toch heeft de raad met
onze instemming besloten de dialoog weer op te pakken, al
is die vanwege de corona nog niet van start gegaan.”

Progressief Westerveld pleit voor een zonering voor het
middelengebruik, zodat bij bijvoorbeeld natuurgebieden
niet of minder wordt gespoten. Dat lukt nog niet erg. Hoe
komt dat?
“Eigenlijk komt dat door de stikstofproblematiek. De
gemeente werkt al sinds het ontstaan van Westerveld uit
de voormalige gemeenten Dwingeloo, Havelte, Diever en
Vledder aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Dat
wordt telkens afgekeurd vanwege de stikstofeisen. In 2012
stapte Milieudefensie naar de rechter en toen oordeelde de
Raad van State uiteindelijk dat het over moest. In 2017 sneuvelde het bestemmingsplan opnieuw en toen wij in 2018
werkten aan een nieuw bestemmingsplan, wilden we eerst
met de belanghebbenden om de tafel. Toen viel het college
in 2019 en ging dat gesprek niet verder. Nu is in november
2019 het bestemmingsplan 2018 door de raad aangenomen,
maar ik vrees dat het weer sneuvelt.
Waarom is dat nu belangrijk? Omdat als ook dit plan van
tafel gaat, iedereen moet werken met de oude bestemmingsplannen van de gemeenten die zijn opgegaan in Westerveld.
Die plannen laten veel meer ruimte voor de agrarische sector. Of dit nieuwe plan nu weer sneuvelt of niet, er moet een
nieuw bestemmingsplan komen dat regelt wat wel en niet is
toegestaan in het buitengebied.”

Uw partij vindt dat die zonering in het bestemmingsplan
moet. Wat wilt u daar mee bereiken?
“Dat er rekening wordt gehouden met de omgeving. De
situatie hier in Drenthe verandert. We hebben niet alleen
met een agrarische sector in het buitengebied te maken,
maar ook met gaswinning, de aanvliegroute naar vliegveld
Lelystad en met de belangen van de toeristische sector. De
recreatiesector groeit. En ook daar zit men dus niet meer te
wachten op een spuit langs de terreinen, net als trouwens
biologische telers, waarvan we er hier ook meer zien. Het
brood van de een mag niet ten kosten gaan van dat van de
ander. Daarom moeten we regelen waar wat mag.”

Telers proberen ondertussen steeds schoner te werken,
in overleg met de directe omgeving te gaan voor er wordt
gespoten, alternatieven te vinden voor middelen. Is dat
onvoldoende?
“Telers weten ook dat er iets moet veranderen en er wordt
met nieuwe technieken en middelen geprobeerd de milieubelasting te verlagen. Dat hoor ik ook wel van de telers die
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ik hier spreek. Ik begreep van de KAVB dat zo’n 10 procent
van de telers nieuwe technieken omarmt, 80 procent volgt
en 10 procent wil helemaal niets. Die laatste 10 procent is
het probleem. Overigens staat dat overleg met de directe
omgeving vaak wel onder druk en kunnen telers daar ook
weer zo mee stoppen als het ze niet zint.”

Hoe moet het nu verder?
“Westerveld kijkt naar Den Haag en hoopt dat het daar
wordt opgelost. De worsteling in Den Haag is hetzelfde, in
de provincie zie ik het ook en andere gemeenten hebben er
ook mee te maken. Overal speelt duurzaamheid versus vrij
ondernemerschap. Actiegroepen wijzen de minister, maar
ook de gemeenten en de agrariërs op hun verantwoordelijkheden en die moeten we nemen op alle niveaus. Het gaat
helemaal niet om de schuldvraag. Het is jammer dat partijen
tegenover elkaar staan, terwijl we het samen moeten doen.
Wat mij betreft passen we het model van Remkes toe, dat hij
presenteerde als oplossing voor het stikstofprobleem. Verdeel Nederland in regio’s, waarbij er gebieden zijn voor wat
meer intensieve landbouw en gebieden waar dat niet kan.
Westerveld is erg groen, dus daar past intensieve landbouw
niet goed bij. Ga aan de slag met die nieuwe inrichting en
doe het samen.”
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