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Bestuurders

onder
druk

Ze worden uitgescholden, gekleineerd en
soms bedreigd. Vorig
jaar werd een derde
van de bestuurders en
volksvertegenwoordigers bij gemeentes,
provincies en waterschappen voor rotte
vis uitgemaakt.
JANTIEN DE BOER

V

ooral op sociale media is de woede
groot, blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd opgesteld. Met name
provincies en waterschappen waren de pineut en volgens de onderzoekers komt dat
door de stikstofcrisis en de boerenprotesten.
In december vorig jaar werd Wetterskip
Fryslân belegerd door honderden trekkers.
Zwaailampen kleurden de avond oranje,
enorme wielen rolden de parkeerplaats op.
,,Het was intimiderend’’, zegt oud-dijkgraaf
Paul van Erkelens, destijds nog in functie.
Lange tijd vertegenwoordigde de Land- en
Tuinbouworganisatie het overgrote deel van
de boeren, zegt Wetterskip-bestuurder Jan
van Weperen. ,,Maar de stikstofdiscussie is
heel explosief. Daardoor krijgt de Farmers
Defence Force een duw in de rug.’’
Deze week sprak D66-kamerlid Tjeerd de
Groot, die in juli nog aangifte deed van
doodsbedreigingen, met ongeveer vijftig
boeren in Oudeschoot. ,,ANTWOORD GEVEN
NU!’’, schreeuwde een boerin.
Oplopende emoties zijn overal, concludeert
Van Erkelens: ,,Zo langzamerhand wordt er
op een heel minachtende manier naar de
overheid gekeken.’’ Maar hoe komt dat? Van
Erkelens wijst naar een gebrek aan lef en visie
bij de centrale overheid. ,,Problemen worden
vooruitgeschoven en het beleid hangt van
lapmiddelen aan elkaar.’’ Veel burgers en ook
boeren krijgen daardoor het gevoel dat de
overheid onbetrouwbaar is geworden.
Ondertussen schuilt er wanhoop achter het
intimiderende machtsvertoon met trekkers,
erkennen ook boeren. Van Erkelens: ,,Wanneer staat de moedige overheid weer op?’’
Trekkers staan op 2 december vorig jaar geparkeerd bij het Crystalic, om de hoek bij Wetterskip Fryslân. In sneon
& snein een reconstructie van de onverwachte belegering. FOTO NIELS WESTRA
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