Verkiezingen
In de media is het dagelijks te zien en te horen: de landelijke verkiezingen op 9 juni
a.s. werpen hun schaduw vooruit. Verwacht van mij geen uitspraak over welke partij
mijn voorkeur heeft. Wel zet ik vraagtekens bij het inhoudelijke debat zoals dat nu
wordt gevoerd.
Nederland staat voor enorme bezuinigingen. Wanneer dit bedrijven overkomt, wordt
vaak als eerste een reorganisatie aangekondigd. Dit kost dan op korte termijn wel
geld, maar levert des te eerder ook resultaat op. Uiteraard wordt gekeken naar de
kerntaken van het bedrijf. Waar is de onderneming sterk in, wat moet worden gedaan
om later weer winst te kunnen maken?
In politieke termen, wat heeft de Nederlandse economie nu nodig om straks sterker
uit de crisis te komen? Naar mijn mening is dat vooral investeren in mensen, in
kennis en ontwikkeling en daarnaast in logistiek en infrastructuur. Stuk voor stuk
zaken waar wel geld in gaat zitten, maar zulke investeringen betalen zich later weer
dubbel en dwars terug. Het zijn namelijk geen investeringen zonder
rendementsverwachtingen.
De kenniseconomie (onderzoek en ontwikkeling), waar Nederland zich graag voor op
de borst slaat, heeft echter een flinke domper opgelopen. Oud-minister Cees
Veerman heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het Nederlandse hoger en
universitair onderwijs. NRC Handelsblad ging er uitgebreid op in. De teneur: er
worden prachtige glossy folders van hogescholen en universiteiten gemaakt, maar de
bijbehorende kwaliteit wordt niet geleverd.
Als de gemeenteraadsverkiezingen een voorproefje zouden zijn van loze beloften
door politici, stemt me dat somber. Begin deze week bezocht ik de raadsvergadering
in mijn gemeente Albrandswaard. Hier dient de 'compensatie 2de Maasvlakte' zijn
beslag te krijgen in de vorm van een 'zoetwater-klei-moeras'. Vóór de verkiezingen
klonk stoere taal: 'Wij staan voor onze polders' en 'Alleen de gemeentevariant is
acceptabel'. Taal en toon zijn nu heel anders: 'Mijn burgerhart zegt nee, maar als
raadslid moet ik een ander besluit nemen'. En: 'We zouden wel anders willen, maar
we zijn bang voor de provincie'.
Maar ik sta positief in het leven. Op landelijk niveau gaat LTO Noord er vanuit dat
verkiezingsbeloften omgezet worden in daden. Dus gaan we investeren in
duurzaamheid, kennis, innovatie en natuurbeheer door boeren en gaat het mes in de
veelheid aan financieel ongedekte natuurplannen, om er maar een paar te noemen.
Ik ga er vanuit dat de houdbaarheidsdatum van alle partijbeloftes niet ophoudt op 9
juni.
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