''Boeren zijn een fundamenteel onderdeel van onze gemeente.
Wij bieden ondersteuning waar mogelijk!''
Dat is de slogan die is gekoppeld aan Wim van de Koot, kandidaat #6 op de lijst van
het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op het eerste gezicht
wellicht niet de slogan die je verwacht bij iemand die in zijn dagelijks werk
leidinggeeft aan de juridische afdeling van een van de grotere bouwers in Nederland.
Maar de voorliefde voor de agrarische sector zit diep: ik ben opgegroeid in het
buitengebied van Putten tussen de boerderijen. Ik heb altijd veel belangstelling voor
het boerenbedrijf gehad en ook vandaag de dag werken veel familieleden en vrienden in deze mooie
sector.
Beeldvorming is belangrijk. De afgelopen jaren lijkt die vooral vanuit het perspectief van natuur, milieu
en klimaat te worden gevormd Daarbij wordt de boer vaak niet positief neergezet. Ook doen recente
berichten over fraude bij kalverregistratie de sector uiteraard geen goed. Vooropgesteld dat fraude
moet worden aangepakt, is het belangrijk dat ook de boeren worden gehoord. Ook kunnen ze meer
samenwerken om ‘hun eigen verhaal’ goed neer te zetten en te laten zien hoeveel mooie dingen er op
de boerderij gebeuren.
Boeren zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze samenleving. Economisch: ruim 85 miljard euro
export in 2016. In de voedselproductie raken ze aan de kern van de primaire levensbehoeften van ieder
mens. En lokaal: prachtige familiebedrijven waar heel hard en met veel passie wordt gewerkt.
Belangrijk ook omdat ze door de omvang van hun bedrijven vaak onderdeel van debat zijn als het gaat
om ruimte. En belangrijk omdat ze het beeld van ons buitengebied bepalen en de schakel vormen met
de natuur.
Nederlandse boeren behoren tot de meest innovatieve ter wereld. Op het gebied van productiviteit is
dat al vele jaren het geval. En met de vraagstukken van vandaag op het terrein van duurzaamheid en
klimaatverandering zetten ze die innovatiekracht ook in om mee te helpen in het bereiken van
klimaatdoelstellingen.
Het CDA is een partij met diepe wortels in de agrarische sector. Wij willen boeren ondersteunen waar
mogelijk. Op lokaal gebied door mee te denken in ruimtelijke mogelijkheden in brede zin. Door te
kijken hoe duurzame innovatie kan worden bevorderd. Boeren zijn ondernemers en ondernemen
willen we stimuleren. Ook maken we ons hard voor vermindering van regeldruk. Voor boerenbedrijven
komt die veelal uit Den Haag of Europa. Als plaatselijke afdeling willen we daarin luisterend oor voor
onze boeren zijn en een spreekbuis vormen richting die regelgever. Bijvoorbeeld door CDA Kamerlid
Jaco Geurts uit te nodigen. In de achterliggende jaren bezocht hij reeds enkele malen onze
vergaderingen.
Kortom: de agrarische sector is een ongelofelijk mooie en belangrijke sector waar we trots op mogen
zijn. Als CDA zetten we ons daar met u graag mede voor in. Samen kunnen we meer!

