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Gert Zagt: ‘Wij zien in de
vleesveehouderij juist een middel
om aan natuurbeheer te doen’
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PROFIEL
naam Gert Zagt
leeftijd 61
woonplaats Loosdrecht,
		
gemeente Wijdemeren
aantal inwoners 24.471
functie gemeenteraadslid
		
en fractievoorzitter
politieke partij De Lokale Partij
meerderheid/oppositie oppositie

Loosdrecht

‘Politiek om maatschappelijk

betrokken te zijn’

Wijdemeren is een gemeente zonder veel boeren. Landbouwonderwerpen staan dan ook zelden op de agenda. Gert Zagt is betrokken bij
de samenleving en wil de kloof tussen burger en politiek verkleinen.
TEKST JEROM ROZENDAAL

I

n de lokale politiek komt een brede variatie aan onderwerpen aan bod. Juist deze diversiteit sprak Gert
Zagt aan toen hij in 2001 voor het eerst opkwam voor
een lokale partij in de gemeente Wijdemeren. ‘Op ons
vleesveebedrijf is de leefwereld klein. Ik ben graag betrokken met de brede maatschappij om mij heen’, verklaart de 61-jarige politicus en vleesveehouder.
Zijn bestuurlijke betrokkenheid komt ook tot uiting in
zijn rol bij Limousin Vereniging Nederland, waar hij
secretaris-penningmeester is. Door de beperkte omvang
van de veestapel (35 dieren) is het werk goed te combineren met een politieke functie. Sterker nog, de NoordHollander verhuurt tevens stallingruimte voor auto’s,
caravans en campers en verkoopt daarnaast vleespakketten van uitgeselecteerde moederdieren.

Gewezen wethouder
Van 2010 tot 2014 was Zagt wethouder van Financiën.
Nu zit hij als fractievoorzitter van De Lokale Partij (DLP)
in de oppositie. Zijn drijfveren zijn in twintig jaar nog
niet veranderd. ‘De burgers staan ver van de politiek en
hebben weinig weet van de wetten en regelgeving. Daar
wil ik hen graag bij begeleiden, zodat zij zaken kunnen
realiseren’, legt hij uit.
De landbouwagenda van DLP is kort. ‘Wijdemeren is er
de gemeente niet naar. Er is hier veel natuur, veel waterplassen, en er zijn hoogstens een handvol melkveehou-

ders en nog enkele hobby-vleeshouders.’ Het in stand
houden van het natuurlijk landschap staat wel centraal
in veel dossiers, zegt hij. ‘Natuur en woonhuisvesting
leven hier op gespannen voet met elkaar en het is constant schipperen.’

Natuurbehoud door veehouderij
Als het aan de landelijke politiek ligt, wordt landbouwgrond in de gemeente vrijgemaakt voor natuurgebied.
Daar is Zagt fel tegen gekant. ‘Nederland is een natuurlandschap dat gekneed is door de mens. Dat kun je niet
zomaar terugdraaien. Wij zien in de vleesveehouderij
juist een middel om aan natuurbeheer te doen.’
Ambities om een treetje hoger te klimmen op de politieke ladder heeft hij niet. ‘Sommige mensen gebruiken
de lokale politiek als springplank, voor mij is het echter
een eindstation. Ik hou ervan om met lokale zaken bezig
te zijn en zo echt een stempel te drukken op mijn directe omgeving.’
Een nieuwe termijn als wethouder ligt mogelijk volgend jaar in het vooruitschiet. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd DLP met 4 zetels van
de 19 de grootste partij van de gemeente. ‘Door de veelvuldige communicatie, die we ook deze termijn met de
bevolking hebben gevoerd, heb ik er veel vertrouwen
in dat we volgend jaar weer de grootste partij worden’,
besluit Zagt. l
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