KERSTSPECIAL BOER-POLITICUS JOS VERDAM

leeftijd 51
woonplaats Renswoude
gezin getrouwd met Colinda, 4 zonen
bedrijf 110 melkkoeien,
rusthuis voor 40 paarden
politieke functie lid van gemeenteraad Renswoude voor
ChristenUnie sinds 2018
politieke carrière lid bestuur LTO Gelderse Vallei,
burgerlid klankbord agrariërs ChristenUnie Renswoude

‘De wereld is g

dan mijn eigen e
Jos Verdam denkt tijdens het werk op de
boerderij niet alleen na over koeien, maar
ook over sociale huurwoningen. ‘Door het
raadswerk ben ik meer betrokken bij het
dorp’, vindt de veehouder uit Renswoude.
TEKST WICHERT KOOPMAN

E

n toen werd hĳ ineens beëdigd als gemeenteraadslid ... Melkvee- en paardenhouder Jos Verdam was actief geweest als
bestuurder van de regionale LTO-afdeling en dacht als burgerlid al eens mee in de klankbordgroep agrariërs van de plaatselĳke
ChristenUnie, toen de vraag kwam of hĳ zich kandidaat wilde stellen voor de gemeenteraad. ‘De partĳ had op dat moment één zetel
en ik stond op plek drie van de kandidatenlĳst. Ik had er dan ook
niet echt rekening mee gehouden dat ik in de raad zou komen.
Maar de ChristenUnie haalde bĳ de verkiezingen onverwacht vier
van de elf zetels’, vertelt de veehouder over de ontknoping van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. ‘Toen moest ik aan de bak.’

Trots op woningbedrijf
Sindsdien verruilt Jos minstens twee avonden in de week zĳn werkkloffie voor het nette pak. En tĳdens het dagelĳks werk denkt hĳ
niet alleen na over koeien en paarden, maar ook over sociale huurwoningen, de regionale energiestrategie en economische ontwikkeling van het buitengebied. ‘Als boer ben je veel alleen op je bedrĳf
aan het werk. Maar de wereld is groter dan mĳn eigen erf’, motiveert Jos zĳn inzet voor de plaatselĳke gemeenschap. ‘Dankzĳ het
raadswerk ben ik veel meer betrokken bĳ het dorp’, ervaart hĳ.
Met ruim 5500 inwoners is Renswoude een van de kleinste zelfstandige gemeenten van Nederland. ‘Tot nu toe hebben we fusies altĳd
van ons af kunnen houden en we hebben ieder jaar een sluitende
begroting’, vertelt Jos trots. Dit laatste is onder andere te danken
aan het goed draaiende gemeentelĳk woningbedrĳf. Dit voorziet
niet alleen in sociale huurwoningen, maar heeft de afgelopen jaren ook de bouw van huizen in de vrĳe sector mogelĳk gemaakt.
‘Mĳn partĳ vindt het belangrĳk dat er woonruimte beschikbaar
komt voor jonge gezinnen. Die houden de scholen en verenigingen
overeind. In de afgelopen jaren is het steeds gelukt is om ieder jaar
zo’n 50 nieuwe woningen te bouwen. Ik ben er trots op dat ik daar
een bĳdrage aan heb mogen leveren’, aldus het gemeenteraadslid.

Geen belangenbehartiger
‘Nee, ik zit niet in de gemeenteraad als belangenbehartiger van de
boeren’, vertelt Jos. ‘De invloed van de gemeente op het boerenerf
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Jos Verdam:
‘Als je kritiek hebt op
beleid, moet je ook met
alternatieven komen’
is sowieso beperkt. Maar Renswoude heeft wel een groot buitengebied en wat daar gebeurt, raakt mijn collega’s natuurlijk wel direct. Daarom is het ook goed dat er een boer in de raad zit’, vindt
de veehouder. Zo is hij van mening dat Renswoude veel te voorzichtig is als het gaat om toestaan van economische activiteiten in
het buitengebied. ‘Of je het nou leuk vindt of niet, feit is dat er
ook hier boeren stoppen. Wat mij betreft zou er meer ruimte mogen komen voor kleinschalige bedrijvigheid in de vrijkomende
gebouwen, mits het de ontwikkeling van boerenbedrijven niet in
gevaar brengt natuurlijk. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en leveren vaak ook een sociale bijdrage aan het dorp, bijvoorbeeld als sponsor van de voetbalclub.’
Jos wordt door collega-boeren best wel eens aangesproken op het
beleid van landbouwminister en partijgenoot Carola Schouten.
‘Jullie van de ChristenUnie ...’, hoort hij dan. ‘Maar dat ik plaatselijk actief ben voor de partij, betekent nog niet dat ik automatisch
ook achter het landelijk beleid sta’, legt Jos uit. ‘We hebben nu
met een aantal boeren de koppen bij elkaar gestoken om mee te
denken over de landbouwstandpunten van de ChristenUnie. Roepen hoe het allemaal niet moet is heel gemakkelijk. Ik vind: als je
kritiek hebt op beleid, moet je ook met alternatieven komen.’

Bestand tegen stootje
‘Een gemeenteraadslid moet tegen een stootje kunnen en zich
kritiek niet te veel persoonlijk aantrekken’, benadrukt Jos. ‘Je
moet goed kunnen uitleggen waarom je met elkaar tot bepaalde
besluiten bent gekomen. Maar je kunt het nooit voor iedereen
goed doen’, weet de goedlachse veehouder.
Dat emoties in de plaatselijke gemeenschap hoog kunnen oplopen,
ervaarde hij toen zijn partij de nek uitstak met een plan om de
gemeente te laten investeren in een windmolenproject, zodat de
eigen bevolking mee zou kunnen profiteren van de opbrengsten.
‘De tegenstanders – volgens ons een betrekkelijk kleine groep –
roerden zich flink en daar durfde de meerderheid van de gemeenteraad niet tegenin te gaan’, vertelt Jos. De verdeeldheid zorgde
zelfs voor het klappen van de coalitie waar de ChristenUnie tot dan
toe deel van uitmaakte.
‘Ja, het kan er op vergaderingen soms stevig aan toe gaan’, ervaarde de veehouder. ‘Dan kom ik best wel eens met een vol hoofd
thuis’, bekent het raadslid. ‘Maar dan loop ik nog maar een extra
rondje door de stal. Dat helpt om het te laten zakken.’ l
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