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Van waterpeil tot schone lucht
Op 20 maart mogen we twee keer stemmen:
voor de Provinciale Staten en voor de besturen van de waterschappen. Vier lijsttrekkers
vertellen over hun drijfveren en waarden:
twee van GroenLinks en twee van Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij. Welke
thema’s rond duurzaamheid zijn in hun regio
actueel en wat willen zij daarin bereiken?
Yvonne Brink,
Kathinka Minzinga,
Yfke Nawijn

Berend Potjer,
Provincie Zuid-Holland
‘Van jongs af aan leerde ik om met
respect om te gaan met anderen en
onze omgeving. Ik ben christelijk
opgevoed en leerde om mijn hart te
volgen, naar mijn geweten te luisteren
en op te staan tegen onrecht. Ik kreeg
van huis uit mee om verder te kijken
dan de eerste indruk. Iedereen kwam
bij ons over de vloer en was welkom,
rijk of in de bijstand, met of zonder
migratieachtergrond, uit de stad of
van het platteland. Zo leerde ik iedereen met zijn eigen achtergrond waarderen en ik voel mij nog altijd thuis bij
alle lagen van de bevolking. Politiek ga
ik voor een wereld waar ruimte is voor
iedereen, waar wij met respect en zorg
voor elkaar omgaan, ook met mensen
die wij nog niet kennen. Een politiek die verder kijkt dan de komende
verkiezingen en het kortetermijngewin
van multinationals.
Zuid-Holland heeft de meeste CO2uitstoot, vuilste lucht, meeste wegen
en minste natuur van alle provincies.
Een economie op fossiele brandstoffen: olieraffinage, transport, gasgestookte kassen, kolencentrales. Dat
kan zo niet door. Graag zet ik mij in
om een omslag te maken naar een
schone, circulaire samenleving waarin
we de mensen en de kwaliteit van het
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leven vooropstellen. Waar groen niet
iets is om te asfalteren, maar om te
behouden en van te genieten. Waar
niet bedrijfsbelangen centraal staan,
maar de mensen.
De afgelopen acht jaar hebben wij als
oppositiepartij al resultaten weten te
boeken. Onveilige situaties en giflozingen in de petrochemie zijn aangepakt, de woningnood is op de agenda
gezet, duizenden bomen zijn van de
kap gered, er kwam een prijsdaling in
het OV en we wisten de bebouwing
van de kust in te perken.’

Berend Karamu Potjer (45) is
duurzaamheidsadviseur. Hij
is GroenLinks-lijsttrekker in
Zuid-Holland, waar de fractie
momenteel drie zetels heeft.
Foto: Mirjam Potjer.

natuurverenigingen in aanraking met
het Waterschap. Een nieuwe wereld.
Wat een prachtige organisatie en
wat een actuele belangen waarborgt
ze! Schoon, droog en veilig, zijn de
pijlers. Daarom heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor duurzaamheid
en klimaat binnen Brabantse Delta.
Door deze thema’s steeds weer te
agenderen, heb ik een mentaliteitsverandering in gang gezet. We hebben
de stroom mee: met de verplichting
van minister Wiebes om te werken
aan een Regionale Energie Strategie
(RES), heeft het waterschap de stap
aangedurfd om daarbij een overkoepelende rol en trekkende rol te spelen.
Door de droogte van afgelopen zomer
is er meer zicht gekomen op het belang van water voor onze omgeving.
De belangen van stedelingen en agrariërs kunnen uiteenlopen. Er is een
wereld te winnen aan voorlichting. Zo
kunnen impopulaire maatregelen toch
door gemeenschappelijk inzicht voor
het belang van de natuur genomen
worden.’

Wieke Bonthuis (59) is
socioloog en heeft een
adviesbureau in Duurzame
Ontwikkeling. Sinds 2014 zit
ze namens Water Natuurlijk
in het waterschapsbestuur,
direct als fractievoorzitter.

Wieke Bonthuis,
Waterschap Brabantse Delta
‘Ik ervaar van jongs af aan een sterke
verbinding met de natuur. In de natuur ervaar ik de verbinding met iets
groters, een spirituele dimensie. Ik
heb mijn wortels in GroenLinks. Als
kind ging ik met mijn vader mee
posters plakken in verkiezingstijd. In
Breda werd ik voorzitter van GroenLinks. Door mijn betrokkenheid op
de natuur en landschap kwam ik via

Lijsttrekkers uit provincies en waterschappen over hun drijfveren

Janet Duursma,
Provincie Gelderland
‘De drijfveer voor mijn politieke
handelen is solidariteit. Ik ben
opgegroeid in een arbeidersgezin;
een dieprood gezin, waarin onrecht
in de samenleving geregeld onderwerp van gesprek was. Waarin het
vanzelfsprekend was dat je onrecht
bestrijdt.
Veel politieke vraagstukken zijn (her)
verdelingsvraagstukken. Een leidraad
bij het nemen van een besluit zou
moeten zijn dat je boven je individuele belang weet uit te stijgen. Besluiten waarbij de een niet profiteert ten
koste van de ander, maar gekeken
wordt naar de overall beste oplossing. Ik wil graag die samenleving,
waarin alle mensen als volwaardig
gezien worden en de mogelijkheden
krijgen hun talenten te ontwikkelen
en hun capaciteiten te benutten. Ik
wil ook een samenleving waarin we
verantwoordelijkheid nemen voor
onze leefomgeving. Zodat we niet de
toekomst opzadelen met problemen
waar we nu iets aan kunnen doen.
In Gelderland is het zaak de klimaatdoelen te realiseren, de biodiversiteit te herstellen en te zorgen voor
schone lucht, schoon water en een
schone grond. Veel mensen zijn
betrokken bij hun leefomgeving, dus
die veranderingen bewerkstelligen
we samen. In het gesprek met de
ander is mijn uitgangspunt dat veruit
de meeste mensen van goede wil
zijn. Daarbij geloof ik dat een wezenlijke behoefte van mensen is om zich
gezien te weten door de ander. Als
luisteraar is het de kunst om niet direct te reageren, maar eerst de boodschap achter de gesproken woorden
te doorgronden. Voor mijn politieke
handelen is dit relevant, want ik
probeer te begrijpen wat er achter de
woorden van mijn gesprekspartner
ligt. Dan kun je vaker tot een gezamenlijke oplossing komen, waar je
beiden meerwaarde in ziet.’

Janet Duursma (52) is politicoloog en geeft maatschappijleer
aan havo- en vwo-leerlingen
in Zevenaar. Sinds 2006 is ze
actief voor GroenLinks, eerst
als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Rheden en
later in de Provinciale Staten
van Overijssel.

Tieneke Clevering,
Wetterskip Fryslân
‘Ik ben al jaren politiek en maatschappelijk actief. Op mijn zestiende werd
ik lid van D66, toen ik achttien was,
deed ik mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De balans economieecologie is in Nederland erg verstoord
Alles wordt uitgedrukt in financiële
waarden, volgens mij zijn er veel meer
waarden. ‘Veenweiden, waterpeil,
CO2’ dat zijn hier in Friesland voor de
verkiezingen de belangrijkste punten.
Met name de veenweide is een ingewikkeld dossier. Al sinds 1985 wordt
er veel over vergaderd en worden
alle vertragingstactieken uit de kast
gehaald.
Water Natuurlijk werd in Friesland
oorspronkelijk opgericht als tegengeluid aan de goedgeorganiseerde boeren. In Friesland wordt het waterpeil
kunstmatig laag gehouden, zodat je
altijd op het land kunt werken en altijd
gewassen kunt oogsten. De boeren
zitten door het geborgde zetelsysteem
altijd in het bestuur van het waterschap. Ze doen alsof Friesland de

wereld moet voeden. Ondertussen
drogen de natuurgebieden uit en is
er een groot CO2-probleem. Door
dat lage waterpeil gaat alle CO2 die
in de veengebieden in de bodem is
opgeslagen de lucht in. Ongeveer
een derde van de CO2-uitstoot van
Friesland komt van die drooggelegde
veenweiden. Water Natuurlijk Fryslân
vindt dat het waterpeil hoger moet. Er
moet een andere vorm van landbouw
komen, die past bij het Friesland van
de toekomst. We willen ons toch ook
profileren als mooi recreatiegebied,
daar hoort ander beleid bij. Ik ben een
boerendochter, dus ik begrijp de pijn
goed. Maar ik heb echt het gevoel dat
het nu de tijd is om het verschil te
maken.’

Tieneke Clevering (25) werkt
als lobbyist om krimpgebied
Noordoost Fryslân in Den
Haag op de kaart te zetten,
en voor Prodemos om betrokkenheid bij de lokale politiek
te vergroten. Ze is lijsttrekker van Water Natuurlijk, de
grootste fractie in het bestuur
van Wetterskip Fryslân.

GroenLinks en D66 doen niet
mee aan de waterschapsverkiezingen maar zij steunen
de groene waterschapspartij
Water Natuurlijk.
Zie: www.waternatuurlijk.nl.
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