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Harald van Roekel is bezig met het oprichten van een provinciale partij. Hij moet oppassen voor valkuilen.
opinie
politiek
door Bastiaan Meerburg
WAGENINGEN - En ja hoor, daar is hij weer! Harald van Roekel, voormalig voorman van de Stadspartij
Wageningen, werkt aan een nieuwe onafhankelijke lokale provinciale partij, zo lazen we onlangs in De Gelderlander. Van Roekel, eerder betrokken bij Gelderland Lokaal (Statenverkiezingen 2007) probeert het weer
een keer. Ik vind het dapper. Gelderland Lokaal was niet bepaald een succes. Dat lag enerzijds aan de twijfelachtige achtergrond van sommige mensen op de kieslijst (onder wie Arnhemmer Martin van Meurs, later
veroordeeld wegens bezit van kinderporno), maar anderzijds volgens mij ook aan het ontbreken van een
gemeenschappelijk denkkader.
Het is natuurlijk een contradictio in terminis: lokaal én provinciaal. Of je bent het een, of je bent het ander.
Dat maakt het buitengewoon lastig. Daarnaast: wat is onafhankelijk? Onafhankelijkheid kan een voordeel
zijn. Maar het ontbreken van een ideologie (of het nu liberalisme, socialisme of christendemocratie is) maakt
een partij kwetsbaar. Want hoe selecteer je mensen? Hoe krijg je een eenheid, een gemeenschappelijk
beeld? En hoe voorkom je dat meningen teveel uiteen gaan lopen? Van Roekel heeft Wageningen hoog in
het vaandel staan, zoveel is mij wel duidelijk geworden toen ik in de Wageningse gemeentepolitiek actief
was. Maar hoe reageert iemand van een lokale partij als op provinciaal niveau financiën moeten worden
verdeeld en zijn eigen stad buiten de boot dreigt te vallen?
De afgelopen drieënhalf jaar heb ik mij als Statenlid breed ingezet. Een aantal keer agendeerde ik specifiek
Wageningse onderwerpen (de bereikbaarheid van de campus, behoud van provinciale subsidie voor het
vrijheidsdefilé op 5 mei, het tegenhouden van windmolens in de uiterwaarden en het beperken van effecten
van waterpeilverhoging van de Grift in het Binnenveld).
Maar er waren ook veel onderwerpen die elders in de provincie spelen. Zo besteedde ik aandacht aan een
duur zwijnenkerend raster in Epe, aan mediation tussen boeren en omwonenden in Lintelo en aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar cultuur lokaal ondernemerschap de das om dreigde te doen. De steengroeve
in Winterswijk had dan weer problemen met Natura2000-regels. Kortom: het gaat niet alleen om Wageningen. En dat hoort in mijn optiek ook zo. Als provinciaal volksvertegenwoordiger ben je immers gekozen door
alle Gelderlanders. Ik wens Van Roekel veel succes.
Bastiaan Meerburg is Statenlid voor de VVD.
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