Er is weer een nieuwe boerenpartij:
BoerBurgerBeweging (BBB). Dat wil zeggen,
de kandidaten voor de Tweede Kamer zijn
grotendeels agrariërs – maar ook burgers
– die worden aangevoerd door lijsttrekker
en journaliste Caroline van der Plas. Net
als de illustere Boerenpartijleider Hendrik
Koekoek eind jaren zestig komen ze op voor de
belangen van het platteland en keuren ze het
landbouwbeleid van de overheid af.

Caroline van der Plas (BBB)
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Wie is Caroline
van der Plas?

H

et Christen Democratisch Appèl is volgens BBB
niet langer de partij voor het platteland en de
agrarische sector, ook al heeft de partij het rentmeesterschap hoog in het vaandel staan. Het is
tijd voor meer activisme, vindt Caroline van der Plas. “Het
CDA is van de compromissen om iedereen tevreden te houden, maar het platteland heeft een partij nodig die ergens
voor staat.” Waar de partij voor staat, verpakt de lijsttrekker
in oneliners die het goed doen op posters en social media,
het podium voor de verkiezingscampagne in tijden van
corona: ‘We zijn groen, maar niet gek’ of ‘Een vleugje boerenverstand verovert heel Nederland’ en ‘Wij brengen het
platteland naar Den Haag’.
Van der Plas wil de partij zelf niet in de linker- of rechtervleugel plaatsen. “We zijn niet links of rechts. Als het om
onze standpunten rond de zorg gaat, zijn we links. Kijk je
naar wat ons programma zegt over immigratie en regelgeving, dan zijn we rechts.” BBB heeft in haar programma een
aantal punten staan die zo uit de land- en tuinbouwpraktijk
komen. Zo wil BBB voldoende bemestingsruimte houden
om de bodem niet uit te putten en de gewassen gezond te
houden. Beleidswijzigingen voor de landbouw zijn pas in te
voeren na praktijkproeven op representatieve bedrijven en
beschikbaarheid van zoet water heeft hoge prioriteit, om
maar enkele voorbeelden te noemen. Voorts wil BBB dat
de geborgde zetels bij de waterschappen behouden blijven,
zodat de betrokken natuurorganisaties, bedrijven, boeren en
tuinders zeggenschap houden.

Caroline van der Plas (53) was eerder lid van het CDA, maar volgens de journaliste heeft deze partij de boeren niet veel meer
te bieden. Uit onvrede met het landbouwbeleid en het gebrek
aan vertegenwoordiging van de boeren en tuinders in de Tweede
Kamer, richt ze in 2019 de BoerBurgerBeweging (BBB) op, met
collega-communicatieadviseur Wim Groot Koerkamp en ‘burger’ (niet-agrariër, red.) Henk Vermeer. De oprichting van BBB
volgde kort op de protesten van de boeren op het Malieveld in
Den Haag op 1 oktober 2019.
De vergelijking met Hendrik ‘Boer’ Koekoek dringt zich op. Hij
vertrok bij CDA-voorloper Christelijk-Historische Unie (CHU) en
richtte eind jaren vijftig de Boerenpartij op. In 1963 leidde hij
de Boerenopstand in Hollandscheveld en dat zorgde voor veel
aandacht en uiteindelijk drie zetels in de Tweede Kamer. De
partij kende successen, maar verdween in 1981 uit de Kamer.
Van der Plas voert via social media al jaren strijd tegen vooroordelen en misvattingen jegens de agrarische sector. Ze is
de dochter van sportjournalist Wil van der Plas en Deventer
CDA-wethouder Nuala van der Plas-Fitzpatrick. Caroline schreef
als (freelance) journalist onder meer voor Nieuwe Oogst en is
chef-redacteur voor de varkens- en kippenplatforms van Agrio
Uitgeverij.

WURGENDE WETGEVING
In de visie van BBB kiezen boeren nu niet op basis van ondernemerschap voor de productie van wind- en zonne-energie,
maar omdat ‘de overheid met zijn wurgende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat de kostprijs steeds verder oploopt,
en niets doet om de opbrengstprijs hoger te laten worden.’
De Nederlandse energiedoelen zijn niet heilig voor de partij.
Kleinschalige wind- en zonne-energieprojecten kunnen een
goed middel zijn om extra inkomsten te genereren voor
boeren en tuinders. Extra windmolens in de Noordzee en
het IJsselmeer wil BBB niet: ‘Die verstoren het ecosysteem.’
Zonnepanelen komen vooral op (schuur)daken.
Wat gewasbescherming betreft vertrouwt de BBB op het
Ctgb en toelating van middelen is aan het College en niet
aan de politiek. ‘De politiek wisselt iedere vier jaar, dit is
geen garantie voor consistent beleid met kennis van zaken.’
BBB denkt dat wel te bieden, ook op andere beleidsterreinen
dan de land- en tuinbouw. “Wij hebben mensen op de lijst
met gezond verstand en we willen het gewone volk in de
Tweede Kamer, maar wel met kennis. We hebben specialisten op het gebied van financiën en welzijn en met juridische
kennis. Het gaat wat van ons vergen, maar een aantal is
al ervaren in het lokale bestuur. Tegelijk willen de boeren
graag boer blijven en het verleden heeft bewezen dat het
kan. Er zijn ook CDA’ers en VVD’ers die een dag per week de
eigen koeien melken.”

NOODKLOK VOOR PLATTELAND
BBB wil bedrijfsoverdracht voor jonge ondernemers financieel aantrekkelijker maken en pleit voor een Recht op
Landbouw, waarmee voorkomen moet worden dat juridische
procedures worden aangespannen door ‘mensen of organisaties die tegen een bepaalde bedrijfstak zijn’. De leefbaar-

heid op het platteland moet veiliggesteld worden en daar
wordt een speciale minister van Platteland voor aangesteld,
‘met een departement op minstens 100 kilometer van Den
Haag’. “Op het platteland verdwijnen de voorzieningen al en
trekken jonge mensen weg. Zo raakt het platteland kennis
kwijt, terwijl het gebied economisch belangrijk is. Denk aan
de bollen die behalve handel ook voor toeristen in het gebied
zorgen. Wij luiden de noodklok, we moeten niet wachten.
Het platteland heeft nu aandacht nodig.”
Volgens Van der Plas is het activisme van de BBB nu nodig,
ook voor de bollenteelt. “De bollensector heeft last van
framing. Alles wat de veehouders is overkomen, overkomt
de bollentelers nu ook. Klimaat en milieu staan in de belangstelling en bollenkwekers worden met dank aan programma’s als Zembla gezien als gifspuiters en veroorzakers van
Parkinson. We willen dat beeld met feiten en cijfers veranderen, de waarheid over de sector vertellen.”
Mocht Van der Plas met enkele collega-kandidaten in de banken van de Tweede Kamer belanden, dan wil ze ook ‘kostprijsverhogende, bovenwettelijke regelgeving’ afschaffen.
“Van overbodige certificering die buiten Nederland niemand
wil tot milieuregels die hier strenger zijn dan in de rest van
Europa en daarbuiten”, aldus de strijdlustige lijsttrekker.
“En als er regels zijn die kostprijsverhogend werken, dan
moet dat verwerkt worden in de prijs die boer en tuinder
voor het product ontvangen.”
BBB hoopt op circa zes zetels. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 15, 16 en 17 maart. Tot die tijd gaan de
kandidaten per vrachtwagen door het land om campagne te
voeren, houdt Van der Plas livesessies op Facebook en wordt
de bevolking via alle social media opgeroepen op de bewe12 maart 2021
ging te stemmen.
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