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De ruimte, de poldermentaliteit, de agrarische sector
en innovatieve bedrijven. Aucke van der Werff vertelt
wat hem onder meer motiveerde om burgemeester van
Noordoostpolder te worden en te zijn
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Oogst nieuwe aardappelen in juni 2014.

IK DACHT:
‘DIE KANS LAAT IK NIET LOPEN’
Weet u nog wat u dacht toen u destijds
de vacature voorbij zag komen?
Ik had wel een beeld van hoe oud mijn
collega’s waren en wist welke gemeentes
vacant zouden worden, maar niet wanneer. Noordoostpolder lag mij altijd al na
aan het hart. Ik heb hier als jongere in de
vakanties gewerkt en we reden er vaak
doorheen. Er woonde familie en ik kende
mensen van school. Er is zelfs een moment
geweest dat wij geboden hebben op een
arbeiderswoning in de polder. Ik was leraar
in Kampen en we wilden graag buiten wonen. Dat is kantje boord afgeketst en achteraf maar beter, want kort daarna werd ik
leraar in Friesland en zijn we daarheen verhuisd. Maar toen jaren later die advertentie
voor burgemeester voorbijkwam, dacht ik:
‘Die kans laat ik niet lopen’.

Wat waren uw verwachtingen?
Het beeld wat ik had was dat van een
zelfbewuste gemeente, een mooi landbouwgebied en een prachtige stedelijke
kern. Dat beeld is ook wel bevestigd. Ik
was burgemeester en daarvoor wethouder
in echte plattelandsgebieden met alleen
maar dorpjes. Ik wilde nu graag naar een
gemeente waar wat meer economie was,
meer industrie en meer bedrijvigheid. Dat
heb ik in Emmeloord zeker gevonden. Ik
ben ook veel op bedrijfsbezoek geweest.
Dat vond ik ook een van de mooie kanten
van mijn werk, om heel dicht bij de motor
van de economie te zijn en die te stimuleren.

U sprak in dat interview ook over de
grote afstand van de burger tot de politiek. U wilde het vertrouwen van de burger in de overheid terugwinnen. Is dat
geslaagd?
Ik vind dat er stappen in de goede richting
zijn gezet. Daarvoor is de hele organisatie
te prijzen. De gemeenteraad heeft zich
opengesteld voor experimenten - zoals
rondetafelgesprekken en een inloopuur
- en is in heel zijn functioneren meer zichtbaar in de samenleving aanwezig. Ook met
IGW, buurtwerkers en sociale teams zijn we
uit de bescherming van de muren van het
gemeentehuis naar buiten gegaan. Vroeger
hadden we zelf eerst alles al bedacht en

Toen bekend was dat u burgemeester
van Noordoostpolder zou worden, zei u

in een interview in deze krant (23 februari 2010, door Maarten Heijenk): “Waar
ik van hou is: klompen voor de deur en
laarzen in de gang… Ik vind dat iedereen
het gemeentehuis moet kunnen binnenstappen.” Dat ging hier niet op.
Spijt u dat?
Dat kwam door mijn referentiekader. Ik had
altijd gewerkt bij kleine gemeenten. Daar
stonden inderdaad de klompen op de mat
en kon je zo doorlopen naar de burgemeester en wethouders. Hier kan dat niet
en daar had ik niet zo op gerekend. Maar
ik vind wel dat je je uiterste best moet
doen om zoveel mogelijk openheid uit te
stralen naar de samenleving. Afspraken
lopen hier via het secretariaat, maar ik heb
nooit iemand geweigerd die een gesprek
met me wilde hebben.

Ik was leraar in Kampen
en we wilden graag buiten
wonen

Het beeld wat ik had was
dat van een zelfbewuste
gemeente

de klompen op de mat en je
kon zo doorlopen naar de
burgemeester

De gemeenteraad heeft
zich opengesteld voor
experimenten
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Wat zou u uw opvolger mee willen geven?
Ik ben niet zo’n man van adviezen. Ik zou zeggen: wees
zuinig op de dorpen en de boeren! Dat ligt me het meest
aan m’n hart.
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Opening Tulpenfestival
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gaven dan inspraak, maar dan veranderden er hooguit nog wat details. We zijn er
inmiddels van overtuigd dat de creativiteit
van de samenleving vele malen groter is
dan die van een aantal ambtenaren en
bestuurders bij elkaar. Daarom ben ik ook
zo trots op dat open planproces dat we
hier op De Deel hebben gehad. Een proces
dat zich jaren en jaren voortsleepte, tot het
vorige college heeft gezegd: ‘Nu gaan we
het anders doen. Wat wil de samenleving?’
Als je ziet wat daaruit geworden is ten opzichte van de plannen die er eerst lagen,
kun je zeggen dat er wel naar de inwoners
geluisterd is.
U heeft zich zichtbaar ingezet voor de
agrarische sector. Staat de aardappel
veel bij u op het menu?
We eten ook graag iets anders. De agrarische sector heeft in zijn geheel mijn grote
interesse. Ik had van huis uit niet direct een
relatie met de landbouw, maar als leraar in
het landbouwonderwijs heb ik een enorme
affiniteit met de sector ontwikkeld. Boeren
zorgen voor ons voedsel waar wij van moeten leven, maar zij hebben het niet gemakkelijk. Ze zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, maar hebben ook te
dealen met veranderende wetgeving. Toch
werden ze decennialang als voetveeg be-

Nu gaan we het anders
doen. Wat wil
de samenleving?

handeld en dat stuitte mij tegen de borst.
Nu lag mijn affiniteit aanvankelijk vooral bij
de veehouderij, want de landbouwschool
waar ik werkte was een veehouderijschool
en mijn vrouw komt van een veehouderij.
Van aardappelen wist ik niets tot ik burgemeester van Het Bildt werd, waar me het
een en ander werd bijgebracht over aardappelen en hier trof ik dat weer. Ik heb de
aardappel leren waarderen en heb me ingezet voor met name de export. Daardoor
heb ik veel mogen reizen en internationale
contacten mogen opdoen. Ik vind het mooi
om te zien dat waar je ook komt op de wereld, als er aardappelen verbouwd worden,
kennen ze Emmeloord.
Hebben die reizen concreet iets
opgeleverd?
Je komt niet terug met een zak vol opdrachten. Het is veel meer in het kader van
het leggen van relaties. Ik ben bijvoorbeeld
mee geweest op een bestuurlijke missie
naar China. Ze zijn daar geweldig onder de
indruk als je komt als burgemeester en al
helemaal als Commissaris van de Koning,
die zich presenteert als de King’s Governor.
Dan gaan echt alle deuren voor je open.
Wij moesten als het ware het pad effenen
voor zakenmissies en die zijn er vice versa
ook geweest. Als gemeente ontvangen we
veel buitenlandse delegaties en ik werk er
graag aan mee om deze gemeente te laten

Waar je ook komt op de
wereld, als er aardappelen
verbouwd worden,
kennen ze Emmeloord

zien aan mensen die uit andere delen van
de wereld komen. Ook daarvan kun je je altijd afvragen wat het oplevert en ook daar
kan ik geen concreet antwoord op geven.
Het zijn een soort diepte-investeringen die
op lange termijn iets op kunnen leveren.
Terugkijkend, waar bent u trots op?
Dat er hier nieuwe bedrijven komen. We
hebben het economische tij ook mee. Er
zijn een paar hele grote bedrijven die overwegen zich hier te vestigen. Zo hoop ik dat
de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
zich vestigt bij de NLR. Die zit nu nog in
Lelystad, maar moet daar weg vanwege
de uitbreiding van het vliegveld. Samen
met de Provincie en gemeente Urk hebben
we een aanvraag voor financiële ondersteuning ingediend bij het Rijk. Het RDW
wil een Mobiliteit en Infrastructuur Test
Centrum ontwikkelen in samenwerking met
andere partijen. Als dat in Noordoostpolder gaat lukken is dat geweldig voor onze
economie.
Waar ik ook met genoegen naar kijk is de
ontwikkeling van ons zelfbewustzijn. Als er
over je gesproken wordt, dan komen er bedrijven, gaan er mensen wonen en komen
er instellingen. Maar toen ik hier kwam,
merkte ik dat veel mensen niet wisten waar
Emmeloord lag. Toen hebben we Buitengewoon Noordoostpolder bedacht, met als
onderliggende gedachte het creëren van

Waar ik ook met genoegen
naar kijk is de ontwikkeling
van ons zelfbewustzijn

46.000 ambassadeurs. Mensen die trots
zijn op hun gebied en dat ook uitdragen.
Mensen die trots zijn op hun feesten, maar
ook op hun onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven. Daarom hebben we dingen
bedacht als Uit-je Tent en het vliegerfestival en hebben we veel aandacht gestopt in
het professionaliseren van de evenementen
die we hebben zoals het Pieperfestival. We
mogen er zijn en laten het zien ook!
Mensen van buiten merken vaak op dat
vrijwillige medewerking van bewoners
hier groot is. Ervaart u dat ook zo?
Ja, absoluut. Het is een mentaliteit die ik
altijd wel gewend ben geweest en past
bij het noorden. De mensen hier hebben
geen grote mond, maar doen het gewoon.
Ze steken de handen uit de mouwen en
weten van aanpakken. Kijk maar hoe het
op de dorpen gaat met onder meer dorpsfeesten, grachtenconcerten en motorcross.
Daar heb je als overheid helemaal geen rol
in. Je kunt het stimuleren, maar men regelt
het gewoon zelf. Ik vind dat een teken van
de vitaliteit die in de dorpen zit. Ik ben ook
absoluut niet somber over de toekomst
van de dorpen. Je ziet nu dat er overal
gebouwd wordt. Het mag dan zo zijn dat
sommige voorzieningen verdwijnen, maar
mensen kiezen op dit moment ook in
toenemende mate voor het wonen in een
schone en veilige omgeving.

Mensen kiezen op dit
moment in toenemende mate
voor het wonen in een schone
en veilige omgeving.

“Als mijn dochter een toets voor Engels heeft, belt ze opa. Hij stapt dan in zijn
auto en rijdt hierheen, om haar even te helpen.” Aan tafel in IJst vertellen dochter Dianne en echtgenote Aline van Aucke van der Werff hoe het is om een
(groot)vader en man te hebben die burgemeester is.

©mhpublicaties.nl

Dianne en Aline
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BURGERVADER
MAAR BOVENAL FAMILIEMAN

De kinderen waren de deur al uit, toen Van
der Werff burgemeester werd in Het Bildt.
“Ik studeerde in Groningen, maar in het
weekend kwam ik naar huis in Sint Jacobiparochie”, vertelt Dianne, jongste van de
drie dochters. “En ja, ik vind het wel bijzonder. . Als de beroepen van je ouders ter
sprake kwamen, werd er wel verrast gereageerd als ik vertelde wat mijn vader doet.
Maar verder zagen anderen hem gewoon
als mijn vader, die in zijn werkkleren in een
auto met aanhanger voor kwam rijden als
ik weer eens verhuisde. Ik ben tijdens mijn
studie wel zes keer verhuisd en dan stond
hij altijd klaar om te klussen en te sjouwen.”

daarnaast was hij loco-burgemeester en
heeft hij een half jaar waargenomen. Maar
hij zat ook in allerlei besturen van maatschappelijke organisaties. Bij zijn afscheid
als wethouder van Wimbritseradiel werd hij
door de burgemeester geridderd. Die vertelde dat Aucke op dat moment voorzitter
was van veertien besturen. Ik heb het thuis
nog nagerekend, het was zo!”

Een volle agenda had Van der Werff altijd
al. “In de tijd dat Aucke wethouder was,
was hij ook nog parttime leraar, want hij
wilde dat warm houden”, gaat Aline verder.
“Dat heeft hij vier jaar dubbel gedaan en

Op de vraag of hij er dan ook nog was als
vader, reageert Dianne: “Absoluut, hij is
altijd een vader geweest. Ik herinner me
bijvoorbeeld dat we vaak samen knutselden, dan maakten we dingen van hout. Hij
heeft privé en werk altijd goed gescheiden
kunnen houden. Als het voor hem drukke
tijden waren, dan merkten wij als kinderen
daar niets van”. De familieband is volgens
Aline de voornaamste reden om nu weer
in de omgeving van Sneek te gaan wonen.

Eerst was ik de dochter
van de leraar, nu van de
burgemeester

Ik herinner me bijvoorbeeld
dat we vaak samen
knutselden

“Onze kinderen en kleinkinderen zijn alles
voor hem. Hij kan nog zo moe zijn, als de
kleinkinderen komen dan is hij er voor ze.”
Dianne vertelt hoe hij voor haar dochter op
en neer rijdt om even te helpen met Engels.
Aline vult aan: “Dan spreken we af dat het
eten klaarstaat wanneer hij uit zijn werk
komt. Vervolgens rijdt hij naar IJlst om een
half uurtje uitleg te geven en om acht uur is
hij weer in Emmeloord voor een vergadering”.
‘First Lady’
Aline zei haar baan op toen haar man burgemeester werd. “Ik was er ook wel klaar
mee en heb sindsdien vrijwilligerswerk gedaan, maar ik wilde er ook zijn voor Aucke.
Bijvoorbeeld zelf heen en terug rijden naar

lees verder op pagina 9

Als de kleinkinderen
komen dan is hij
er voor ze

Klankbord
Nam Aucke van der Werff frustraties uit zijn carrière als burgemeester mee naar huis? “Nooit
naar ons”, zegt Dianne, “je
merkte wel aan hem dat hij wat
moe was, maar verder praatte
hij nergens over”. Aline: “Thuis
natuurlijk wel, maar dan was
het ook klaar. Ik zag wel aan
hem wanneer het aan hem vrat,
maar hij heeft het altijd goed
kunnen scheiden. Na de raadsvergaderingen bleef ik altijd
op tot hij thuis kwam en dan
hadden we het er samen even
over”. Lachend: “Daarna gingen we naar bed en dan sliep
hij direct, maar ik lag nog een
poos wakker”.

‘Achter een sterke man staat een sterke
vrouw’ In gesprekken over Aucke van der
Werff wordt ook regelmatig de rol van zijn
vrouw benoemd.
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Het echtpaar Wuestenenk uit Creil 65 jaar getrouwd

Oma’s raad
Aline van der Werff groeide op
op een boerenbedrijf bij Kampen, waar meerdere generaties
uit haar familie haar voor gingen. Ze vertelt lachend: “Toen
ik tiener was zei mijn oma op
een keer: ‘Als je later een man
zoekt, moet je geen boer trouwen. Trouw maar een burger,
want als je een boer trouwt ben
je altijd smerig, je moet altijd
hard werken. Maar trouw je een
burger, dan kun je elke middag
mooi achter de kinderwagen
lopen’. Een paar jaar later ontmoette ik Aucke en mijn oma
was helemaal gelukkig, want
hij was geen boer en hij was
ook nog eens van de goede
kerk. Toen Aucke burgemeester
werd, moest ik daar nog vaak
aan terugdenken. Wat zou ze
nu trots zijn geweest!”

vervolg van pagina 7
Den Haag was voor hem allemaal verloren
tijd, terwijl er zoveel te doen was. Maar als
ik reed kon hij intussen stukken doornemen.
Dan zette ik hem af bij de Tweede Kamer
en dan vermaakte ik me wel een paar uur
in de stad. In Noordoostpolder kon hij wel
een chauffeur krijgen, maar daar heeft hij
niet veel gebruik van gemaakt. Meestal
waren wij samen onderweg.” Om de vergelijking ‘first lady’ moet ze lachen. “Zo heb ik
me nooit gevoeld en ik heb me er ook niet
anders om gekleed en gedragen. Maar ik
heb als burgemeestersvrouw wel een prachtig leven gehad. Aucke opende alle deuren.
Waar ik anders nooit zou komen, mocht ik
mee. Of het nu ging om een opening van
een bedrijf, een voorstelling van een vereniging of een huwelijksjubileum, ik heb ervan
genoten.”
Prettige bijkomstigheid van de burgemeesterspost in Noordoostpolder was voor Aline
dat ze dichtbij haar geboorteplaats Kampen
kwam te wonen. “In de week dat Aucke zou
horen of hij burgemeester van Noordoostpolder zou worden is mijn vader overleden.
Hij heeft het niet meer geweten. Maar mijn
moeder kwam alleen te staan en omdat
wij zo dichtbij kwamen wonen, kon ik veel
voor haar betekenen. Daar ben ik dankbaar
voor”.

Of het nu ging om een
opening van een bedrijf,
een voorstelling van
een vereniging of een
huwelijksjubileum, ik heb
ervan genoten

“Een burgemeester wordt gezien als boegbeeld
van de raad. Maar dingen doe je nooit alleen,
daar moet je partner ook achter staan”, zegt
raadslid Johan Goos, “Ik denk dat zij best wel
een klankbord voor Aucke is”. Raadslid Toon van
Steen hoopt dat de opvolger van Van der Werff
‘vergelijkbaar’ is, “net zo betrokken en dat hoop
ik ook van de partner, want zijn vrouw is ook graag
gezien”. “De hartelijkheid straalt van hen beiden
af”, zegt Peter Weevers, voorzitter van de ondernemersvereniging van Marknesse. Hij memoreert
aan de deelname van Aline van der Werff aan
de dorpsrevue tijdens de viering van het 70-jarig
jubileum van Marknesse. “Mijn moeder was helemaal vereerd, want Aline speelde notabene als
nieuwkomer de rol van haar, Trees Weevers. Later
kwam mijn moeder haar tegen en complimenteerde haar voor haar rol. Ze werd meteen uitgenodigd voor de thee.” “Och ja”, herinnert Aline
zich, “ze vroegen me daarvoor. Ik had geen idee
wat ervan me verwacht werd, maar deed het toch.
Toen we aan het oefenen waren twijfelde ik aan
mezelf. Wat zouden ze van me denken? Maar het
dorp waardeerde het wel. Ik heb er geen spijt van
dat ik meegedaan heb, want het was een prachtige tijd. Ik heb daar veel mensen uit het dorp leren kennen en andersom. Dat was echt een leuke
binnenkomer”.

‘Een Van der Werff heeft wat met bootjes’
Burgemeester Van der Werff verkoos
Marknesse als ‘residentie’.
Een burgemeesterswoning aan de Zwolse Vaart.
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Burgemeester krijgt
aanlegsteiger cadeau
Als ‘troost’ voor het verlies van
de bootsteiger bij zijn woning,
gaf de ondernemersvereniging
hem een aanlegsteiger cadeau
in de dorpsgracht. “In september 2016 hadden we een bord
geplaatst in de gracht in het
dorp”, vertelt Peter Weevers,
voorzitter van de OVM. “We
hadden de burgemeester verzocht het bord te onthullen.
Dat deed hij ook, zonder dat
hij wist waar het om ging. Hij
kwam samen met zijn vrouw
keurig op de afgesproken tijd.
We hebben ze er heel officieel
heen geroeid, waarna hij het
bord mocht onthullen. Ze konden het wel waarderen.”

WONEN AAN
EN RECREËREN OP HET WATER
Was Marknesse een bewuste keuze?
Nee, dat was toevallig. Het was echt onze
bedoeling om in Emmeloord te gaan wonen. We hebben ons leven lang in dorpjes
gewoond, dus nu wilden we eens in de
stad gaan wonen. Maar we konden in Emmeloord niet iets vinden wat ons paste.
Toen we op Funda de zoekfunctie wat verbreedden kwam de woning in Marknesse
in beeld. Een woning aan het water, dat
vonden we heel belangrijk.

©Piet Ruis

Hoe bepalend is de watersport in uw leven?
Het zit in m’n genen. Mijn opa was
scheepsbouwer en neven van me zijn het
nog, vandaar de naam Van der Werff. Wij
hebben bijna allemaal wat met bootjes.

Tijdens de dorpenronde die u hier in
het begin maakte, maakte u in Ens een
opmerking dat u ‘bootjes miste in het
waterrijke landschap’. “Dat mag zich wel
meer ontwikkelen.” Is dat gelukt?
Nee, varen in de polder is nog steeds niet
echt aantrekkelijk, maar in potentie is er
wel ruimte. Wij wonen tegenover een plek
waar mensen gratis mogen afmeren. Je
hebt er voorzieningen binnen handbereik.
Je loopt zo naar de bossen. Voor watersport is het er prachtig. Er liggen daar heel
vaak mensen een paar nachten te genieten
van onze gastvrijheid. In potentie kan het
dus wel, maar de vaarten zijn lange rechte
stukken en dat vindt niet iedereen zo leuk
om in te varen.

Ondernemers zwemmen burgemeester tegemoet
Aucke van der Werff zwemt regelmatig in de Zwolse Vaart bij zijn woning en als het aan
hem ligt het hele jaar door. “Dat kan wel met een wetsuit aan, maar in de wintermaanden
stopt hij toch, omdat ik het wil”, zegt zijn vrouw Aline. “Anders zou hij daar ’s morgens
vroeg alleen in het donker zwemmen. Ik heb gezegd: ‘Stel dat je wat overkomt, niemand
die het ziet’. Dat is’ie wel met me eens”. De plaatselijke ondernemersvereniging zag
de promotionele waarde. Het regende pijpenstelen op een vrijdagochtend in juni 2013,
maar gewoontegetrouw om klokslag acht uur begon de burgemeester aan zijn training.
Op datzelfde moment zwommen van de andere kant van de vaart een aantal bestuursleden van de OVM hem lachend tegemoet en overhandigden hem een estafettestokje. Ze
hadden Van der Werff buitengewoon lid verklaard en verzochten hem namens de vereniging een stukje in de dorpskrant te schrijven. “Daarna heb ik het hele stel bij me in huis
gehad aan de koffie. Dat was heel gezellig”, lacht Aline

Hoe vindt u dat zelf?
Ook niet leuk. Alhoewel… toen we de
boot nog bij huis mochten laten liggen,
gebruikten we de lange rechte stukken om
ons te installeren en koffie te zetten.
Toen het aanleggen nog mócht, zei u.
Daar haalde u landelijk het nieuws mee.
Dat vind ik nog steeds pijnlijk. Toen we er
kwamen wonen hadden we schriftelijk toestemming van de provincie om daar een
boot af te meren en gaandeweg mocht het
niet meer. Als inwoner heb ik een rechtszaak aangespannen en verloren. Dat heeft
me geraakt in het hart. Watersport zit me
in hart en nieren.
Toch heeft u ook nog eens het nieuws
gehaald met een open brief waarin u
ageerde tegen zeilboten die het verkeer
op de A6 stilleggen. Vanwege hun lange
masten moet de Ketelbrug open. Kreeg
u bijval? En kan het anders?
(lachend) Ja, bijval en kwade reacties. Natuurlijk zijn daar in de scheepsbouw oplossingen voor te bedenken. Ik ben het nog
steeds heel erg met me zelf eens dat het
idioot is dat een hele snelweg moet wachten omdat een zeiler besloten heeft een
kopje koffie in Kampen te gaan drinken.
Het polderlandschap verandert door
ontwikkeling van recreatiegebieden. Wat
vindt u daarvan?
Dat vind ik een goede ontwikkeling, mits je
de hoofdinrichting - het grid van wegen en
kanalen - in stand houdt. Maar je moet het
ook menselijk proberen te maken. Ik geniet
van de Wellerwaard, als ik zie hoe mensen daar genieten. Het is nog onontdekt,
maar het woonklimaat rondom Emmeloord
is fantastisch. Je bent binnen de kortste
keren in de bossen, met een mooie verbinding door de Wellerwaard. Dat is een ontwikkeling die ik geweldig waardeer.

Gered uit de vaart
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2015 in
het gemeentehuis in Emmeloord werden drie inwoners van Marknesse in het
zonnetje gezet voor een gezamenlijke
reddingsactie op 27 juni 2014. Niet
Aucke van der Werff maar loco-burgemeester Hennie Bogaards reikte Aico
Nijkamp en Marco Nooren een oorkonde en Van der Werff een medaille uit
namens de Maatschappij tot Redding
van Drenkelingen.
Nijkamp vertelt hoe hij en zijn vrouw
zich ’s avonds bij het uitlaten van de
hond verwonderden over een zwemmer die op dat tijdstip nog te water
ging bij een steiger aan de overkant
van de Zwolse Vaart. Achteraf bleek dat
de man zijn radiografisch bestuurbare
bootje wilde pakken dat vast was komen te zitten tussen de waterplanten.
Hij raakte echter zelf ook verstrikt en
Nijkamp reageerde meteen op zijn
hulpgeschreeuw. Terwijl zijn vrouw wegrende om 112 te bellen, rende hij naar
de overkant en sprong in het water.
“Ik heb geprobeerd hem op de kant
te duwen, maar het ging niet.” Intussen zag mevrouw Nooren vanuit haar
woning aan de overzijde van de vaart
wat er gebeurde en waarschuwde meteen haar buurman Van der Werff. Die
bedacht zich geen moment, sprong in
het water en zwom in snel tempo naar
de overkant. Nijkamp raakte uitgeput:
“Ik kon niet meer, maar op dat moment
zag ik Aucke achter me. Hij heeft ‘m het
laatste zetje gegeven de wal op”.

Een burgemeester kan in het belang van de openbare orde een
noodbevel uitvaardigen. Aucke van der Werff deed dat op 28 januari 2016 en het middel werd ook ingezet, om de pers op afstand te
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Handtekeningenactie ‘#je suis charlie’

houden. Vervolgens viel journalistiek Nederland over hem heen.
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Wat anderen zeggen
Fractievoorzitter (ONS) Berthoo Lammers noemt de inzet van het noodbevel een ‘bestuurlijke omissie’: “Daaruit
blijkt dat een burgemeester toch ook
over juridische kwaliteiten moet beschikken”.
Oud-raadslid (CU) Jan Simonse spreekt
van ‘een zure appel’: “Dat was een
lastige beslissing die hij moest nemen
en ja, wanneer doe je zoiets goed. Ik
vond de kritiek die hij kreeg niet altijd
terecht, maar dat komt waarschijnlijk
ook door de goede band die we hadden. Dan ga je automatisch achter
mensen staan”.

NOODBEVEL LEIDT
AF VAN HOOFDZAAK
zwaar middel, Het beperkt mensen in hun
vrijheid. Daar moet je heel terughoudend
mee zijn. Dat heb ik van die periode wel
geleerd. Maar waar het uiteindelijk om
ging, sneeuwde onder. Ik heb in de gemeenteraad wel de gelegenheid gehad om
het goed uit te kunnen leggen, maar niet
in het nieuws. Het ging alleen maar over
dat noodbevel.
De uitkomst van die vergadering was dat
mensen het niet wilden. Vond u dat teleurstellend?
Ja, ik schrok er ook van, de emoties laaiden hoog op. Aan de andere kant kon ik
me ook wel voorstellen dat mensen zeiden:
‘Waarom allemaal hier en niet in Ens of
Kraggenburg of waar dan ook?’ Wij dach-

ten: ‘Bij Luttelgeest loopt het goed en daar
zijn geen klachten. Als er nog een paar
honderd bij komen zal dat geen problemen
opleveren’. Maar dat deed het wel en toen
hebben we direct besloten daar geen extra
opvang te creëren. We zijn elders gaan kijken, maar tegelijkertijd met die zoektocht
nam ook de vraag af en was het niet meer
nodig.
Ik ben er overigens wel trots op dat Noordoostpolder altijd z’n deel gedaan heeft wat
betreft opvang van vluchtelingen. Ik vind
dat we een mooie samenleving hebben die
denkt aan andere mensen en niet alleen
aan zichzelf. We hebben een statement gemaakt: we hebben de ruimte, we hebben
de houding en als er een beroep op ons
wordt gedaan, dan mag je op ons rekenen.

Bewaker van het goed
Aucke van der Werff houdt van cultureel erfgoed.
Zo was hij aanvankelijk toen hij burgemeester
van Noordoostpolder werd nog voorzitter van de
stichting tot behoud van houtzaagmolen De Rat
in IJlst. “Tot er plannen kwamen voor het houtmuseum in IJlst. Dat bracht zoveel werk met zich mee
dat het niet meer viel te combineren.”
U was voorstander van de nominatie van
Noordoostpolder als werelderfgoed. Was u
niet bang dat het ontwikkelingen in dit gebied
op slot zette?
Nee, ik ben ervan overtuigd dat het de ontwikkelingen niet remt, maar kan stimuleren. We hadden de kans om het elfde werelderfgoed van Nederland te worden. Het is op één stem na in de
raad afgeketst en dat vind ik nog steeds jammer.
Maar we hebben als gemeente wel Schokland,
het eerste werelderfgoed van Nederland. Ik ben
blij dat we zoveel medewerking hebben gekregen dat we dat voor langere tijd in stand kunnen
houden. Dat is een hele zoektocht geweest, want

het gaat om een project van meer dan 30 miljoen
euro. Als je daar voor staat, denk je dat het nooit
gaat lukken. Maar dankzij de provincie en het rijk
is dat bedrag er toch gekomen.
U had Schokland in uw portefeuille. Hoe vond
u het om dat dossier te moeten afstaan?
Daar was ik het mee eens. Als burgemeester
moet je boven de politiek staan en de partijen
bij elkaar kunnen brengen. Als je dan heel erg
verbonden bent met een onderwerp dat betwistbaar is, dan ben je onderdeel van de discussie en
kun je er niet meer boven staan. Er waren partijen die vonden dat we te grote risico’s liepen.
Er was in de raad weerstand tegen de vernatting
van Schokland. Niet alleen vanwege de financiën,
maar ook vanwege de mogelijke gevolgen voor
de boeren eromheen. Het begon een politiek
item te worden. Daarom vond ik het zelf ook
verstandig - zij het met pijn in m’n hart - om die
portefeuille als burgemeester over te dragen.

Oud-wethouder Andries Poppe herkent dat: “Aucke kon zich erg storen
aan de negativiteit. Ook als het een
positief bericht betrof en er dan toch
een negatieve draai aan werd gegeven. Daar ergerde hij zich aan, maar hij
zocht ook het gesprek op”.
Wat Commissaris van de Koning
Leen Verbeek betreft gaat het om de
hoofdzaak: “Er was een crisissituatie,
we moesten vluchtelingen opvangen.
Ik ben heel complimenteus naar Aucke
dat hij wel degelijk in de vuurlinie ging
staan om uit te leggen dat hij als burgemeester toch echt zijn verantwoordelijkheid wilde nemen en daar ook verantwoording over wilde afleggen. De
Noordoostpolder heeft zowel bij ons
(provincie, red) als bij het rijk een hoog
imago voor de inzet die ze daar gepleegd hebben en daar prijs ik Aucke
voor. Het gaat om de kwaliteit van zijn
inzet om het voor elkaar te krijgen en
die inzet heeft Aucke bovengemiddeld
getoond”.
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Had u van tevoren kunnen bedenken dat
het zo’n ophef zou geven?
Het was in een periode dat er overal in
den lande discussies werden gevoerd over
het openen van extra’s azc’s en overal zag
je dat dat heel veel gedoe gaf. Ik was me
er terdege van bewust dat het ook hier
zomaar zou kunnen exploderen. Je bent
verantwoordelijk voor de openbare orde,
dus we hadden het goed voorbereid en
achteraf zeg ik: te goed. We wilden in
alle rust met buurtbewoners spreken over
hoe zij tegenover extra opvang stonden
in Luttelgeest. Zij moesten zich veilig voelen om hun mening te kunnen geven. De
bijeenkomst was gelekt naar de pers, wat
ook niet valt te voorkomen. Om hen weg
te sturen met een noodbevel was een te

Oud-fractievoorzitter (PU) Theun Tuinenga: “Zo hij gehandeld had, vond
ik correct. Ik ben er geweest, maar
mensen die er niet geweest zijn weten
kennelijk precies hoe het zit. Nu zou hij
waarschijnlijk anders gehandeld hebben, maar dat hij toen die keuze heeft
gemaakt, snap ik wel. Wij zaten al in
de coalitie, maar als we nog in de oppositie hadden gezeten, stond ik ook
vierkant achter hem. Het is trouwens
ook lastig om met de pers om te gaan,
als er stront aan de knikker is, wordt je
gebeld. Als er goed nieuws is, dan hoor
je er niemand over”.

Minister Ingrid van Engelshoven
brengt in maart 2018 het sluitende bedrag naar Schokland.

Op 65-jarige leeftijd zet Aucke van der Werff
een punt achter zijn burgemeesterscarrière
om, zo hij zelf zegt, niet langer door zijn agenda geregeerd te willen worden.
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Ontvangst van Sint Nicolaas in 2017
samen met jeugdburgemeester
Willemengs Schutte.

‘Hij kwam
speciaal naar
de keet’
“Het is gewoon een normaal iemand, hè.
Netjes van hem dat hij zo met ons meeleefde, dat hadden we niet verwacht. Hij
nam rustig de tijd voor ons.”

BLOED KRUIPT WAAR
HET NIET GAAN KAN
Van der Werff werd op 3 september 1953
geboren in Schettens, iets ten noordoosten
van Bolsward in Friesland. Hij groeide op in
Kampen waar zijn vader leraar was en trad
na een studie Nederlands en Engels in de
voetsporen van zijn vader. Na drie jaar les
te hebben gegeven aan een middelbare
school in Kampen, werd hij leraar aan de
landbouwschool in Sneek. Hij verhuisde
met zijn vrouw Aline naar IJlst, waar hun
drie dochters opgroeiden.

Fryslân), eerst als CDA-raadslid en vanaf
1998 als wethouder. In de periode dat hij
wethouder was, bleef hij ook nog in deeltijd
lesgeven. In 2003 werd hij burgemeester
van gemeente Het Bildt (nu Waadhoeke)
en verhuisde naar Sint Jacobiparochie. Op
1 mei 2010 volgde hij Willem ridder van
Rappard op als burgemeester van Noordoostpolder en verkoos Marknesse als woonplaats.

In 1990 begon zijn politieke loopbaan in
gemeente Wymbritseradiel (nu Súdwest-

Op 27 september 2018 legt Van der Werff
de ambtsketen voorgoed af. Hij en zijn
vrouw willen weer in de omgeving van

Sneek gaan wonen, in de buurt van hun kinderen en zeven kleinkinderen. “Ik zie ernaar
uit meer tijd voor hen te hebben en verder
zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ik heb
zelf de indruk dat er grote behoefte is aan
mensen die voor de klas willen staan. Als er
een beroep op me wordt gedaan om daar
nog eens in te vallen, dan doe ik dat graag.
Het is niet zo dat ik niets meer wil doen in
het maatschappelijke leven. Maar ik hoop
dat het nog iets mag zijn waar ik met jonge
mensen te maken heb, want dat geeft me
het meeste energie.”

Jasper Kamp uit Rutten vertelt hoe Aucke van der Werff in december 2017 aandacht schonk aan jongeren na het tragische overlijden binnen een week tijd van
twee van hun vrienden. “Aucke had een
van ons gebeld om te vragen wanneer
het uitkwam om langs te komen. Toen is
hij op een vrijdagavond langs geweest.
We waren met een man of twintig, jongens van twee keten. Een paar waren
niet in de stemming daarvoor, dus die
bleven weg. Aucke heeft samen met ons
een drankje gedronken en een poos met
ons gesproken. Hij vroeg ons hoe we
het oppakken en of we ook hulp nodig
hadden. De wijkagent is ook nog langs
geweest om te laten weten dat ze voor
slachtofferhulp kunnen zorgen. Mooi dat
ze die aandacht voor ons hadden. Maar
we komen allemaal uit een dorp en we
kennen elkaar heel goed. We hebben
met twee keten bij elkaar gezeten om
een advertentie op te stellen en bloemstukken te regelen. We letten op elkaar
en hebben het samen opgelost door er
met elkaar over te praten. We hebben
veel aan elkaar gehad.”

Ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester
“Ik ben zelden zo enthousiast geweest op
mijn spreekuur’’, zei Van der Werff bij de ‘installatie’ van de eerste jeugdburgemeester
Yfke Osinga uit Rutten in juni 2015. Zij had
op tv een jeugdburgemeester gezien. Het
leek haar een goed idee voor gemeente
Noordoostpolder en stapte met haar idee
naar Van der Werff. “Dit is wat wij willen’’,
zei hij over de reden van zijn enthousiasme,
“verbinding met de samenleving begint bij
de jeugd te betrekken bij het werk van de
gemeente’’. Aan Yfke, destijds een brugklasleerling, de eer de eerste jeugdburgemeester te zijn. Omdat die functie toch wel
lastig te combineren valt met school en
huiswerk, wordt sindsdien bij de start van
ieder schooljaar een jongere verkozen uit
groep 8 van de basisschool.
Jens van Leeuwen uit Ens was de eerste
verkozen jeugdburgemeester. Hij werd enthousiast gemaakt door de uitleg die Van
der Werff zelf kwam geven op zijn basisschool. Een van Jens’ wapenfeiten is een
kast met tweedehands clubkleding die bij
iedere vereniging geplaatst kan worden.

In eerste instantie bedoeld om kinderen
van ouders die niet zo vermogend zijn aan
sportkleding te helpen. De eerste kast werd
door Jens geplaatst bij zijn eigen voetbalclub.
“Daarmee ben ik ook nog in het jeugdjournaal geweest, dat vond ik wel heel
speciaal.” Dat tv-optreden inspireerde vervolgens een jongere in Kampen die met het
idee naar haar burgemeester stapte. Jens:
“Toen kwam de burgemeester van Kampen op bezoek bij burgemeester Van der
Werff en mocht ik vertellen hoe het is om
jeugdburgemeester te zijn. Daarna konden
zij bepalen of ze in Kampen ook een jeugdburgemeester wilden”.
Jens werd verder actief betrokken bij de
Sinterklaasintocht, hees samen met de burgemeester de vlag op Koningsdag, stak de
vlam aan op Bevrijdingsdag en had inspraak
bij de keuze van zijn opvolger. “Het was
best wel een bijzonder jaar. Maar of ik zelf
bestuurder wil worden? Ik heb nog geen
idee wat ik wil worden, maar dat niet. Het
leek me wel leuk om een steentje bij te dragen, maar ik heb het gedaan en hoef het
niet voor de rest van m’n leven te doen.”
Over de persoon van de burgemeester is hij
wel enthousiast. “Ik vind Van der Werff een

Installatie van de eerste jeugdburgemeester, tevens initiatiefnemer Yfke Osinga.
©Reina Halman Fotografie

Aucke van der Werff heeft als burgemeester
van Noordoostpolder samengewerkt met
drie jeugdburgemeesters.

hele sociale persoon die openstaat voor
ideeën en die ook naar kinderen wil luisteren. Je kan echt een leuk gesprek met hem
hebben en mijn mening telde best wel.”

Jens heeft een uitnodiging gekregen voor
het afscheid van Van der Werff. “Daar ga ik
zeker heen!’

Van Maaren heeft nog een persoonlijke boodschap:
“Ik wens Aucke en Aline van der Werff alle goeds voor
de toekomst en wij zullen elkaar niet uit het oog – en
het hart - verliezen! Het ga jullie beiden goed!”

‘AMBASSADEUR VAN
POTATO CAPITAL’

Burger van Marknesse
“Mooi dat ze Marknesse verkozen boven
Emmeloord en jammer dat ze ons dorp
weer gaan verlaten”, zegt Hans Rommes,
voorzitter van Dorpsbelang Marknesse.
“Zowel Aucke als zijn vrouw zijn betrokken
bij het dorp als inwoners. We betrekken
hem ook wel bij activiteiten in het dorp,
maar dan staat hij tussen de mensen, want
het is een mensenmens. Hij weet op een
gepaste manier ook weer afstand te houden en ik heb hem nooit gevraagd zaken
voor Marknesse te realiseren. Zaken die
het dorp aangaan bespreken we met de
wethouder, niet zozeer met hem. Het is
natuurlijk wel een voordeel dat hij weet wat
er speelt in het dorp, maar dat geldt ook
voor een wethouder die in een dorp woont.
En het dorp wordt wat vaker genoemd,
want de burgemeester woont toch in Marknesse.”
‘Voorzitten doe je ook een beetje met
z’n tweeën’
Aucke van der Werff en raadsgriffier Robert Wassink zaten van meet af aan samen
achter de voorzitterstafel in de raadsvergadering. “Ja, ik vind het jammer dat Aucke
vertrekt. Hij is een heel prettig, open mens,
op zoek naar het contact. Die grondhouding kom je in alles tegen, niet alleen in
contact met de inwoners, maar ook naar de
raadsleden. We zijn vrijwel gelijk begonnen
en zijn op elkaar ingespeeld. Voorafgaande
aan de vergadering hebben we contact en
tijdens de vergadering hebben we elkaar
ook steeds in het oog. Het voorzitten doet
hij, maar eigenlijk doe je het ook een beetje
met z’n tweeën, want we houden beiden de
tijd in de gaten. Hij heeft ingevoerd dat het
agendapunt dat om 11 uur aan bod is nog
afgemaakt wordt. Wat daarna komt, schui-

Toenmalig voorzitter van Dorpsbelang
Cees Masteling en Rikie Ruis van de
promotiecommissie heetten de nieuwe
inwoners het echtpaar Van der Werff
van harte welkom in Marknesse
©Piet Ruis

“Dat initiatief komt bij de gemeente vandaan en ik denk dat de credits wel bij Aucke
liggen”, zegt Henk Pals, voorzitter van BAN.
“Hij is iemand die het samen met mensen
probeert te doen. Met zo’n gezamenlijke
receptie krijg je verbreding, iedereen is
er welkom en je brengt het dichter bij de
gemeenschap. Een mooie combinatie
waarvan ik denk dat we het zo wel blijven
doen.” Pals vindt Aucke van der Werff een
ambassadeur van Noordoostpolder. “Zijn
thema was wel altijd Potato Capital en het
is ook goed dat hij dat heeft opgepakt
en omarmd. Het is een belangrijke sector
waarmee we ons kunnen profileren, maar
we moeten de andere sectoren ook niet
vergeten. Dat is een mooie taak voor de
volgende burgemeester.”

17

ven we een week door naar de volgende
maandag. Dat gebeurde twee keer en
daarna niet meer. Het heeft echt geholpen
om de vaart erin te krijgen, maar hij zorgt er
ook wel voor dat de vaart erin blijft. Hij kan
goed samenvatten en als hij het idee heeft
dat er dingen dubbel gezegd gaan worden,
dan kapt hij dat af. En hij vlecht er humor
doorheen waardoor je toch wel wat versnellingen op een prettige manier voor elkaar
krijgt.” Wassink heeft zich vaak verbaasd
over het sprekerstalent van Van der Werff.
“Soms moest hij dat ineens doen, zonder
voorbereiding. Waar hij het vandaan haalt
weet ik niet, maar hij doet dat wel heel erg
makkelijk. Zijn onderwijsachtergrond helpt
hem daar waarschijnlijk wel bij. Hij maakt
gemakkelijk contact en is oprecht geïnteresseerd in mensen. Dat is ook de reden
waarom velen hem echt als de burgervader
ervaren.”
‘Hij liet het debat het debat zijn’
Berthoo Lammers, fractievoorzitter van
ONS Noordoostpolder, zat acht jaar gele-

den in de vertrouwenscommissie die advies
uitbrengt over de meest geschikte burgemeesterskandidaat. “Aucke heeft invulling
gegeven aan het profiel dat we toen hebben gekozen. We wilden een verbinder en
een mensenmens, een burgemeester die
meer op de straat zou zijn en zich ook zou
laten zien. Dat heeft hij ook gedaan. Voor
de burgers is hij zeker een man die wat
achterlaat. Maar als we kijken naar zij rol
binnen de provincie, hoe hij Noordoostpolder binnen de provincie heeft behartigd,
daarin had ik iets meer activiteiten van hem
verwacht. De koers van het college is daarin
natuurlijk ook bepalend geweest. Maar je
ziet wel burgemeesters die zich echt als
een bestuurder opwerpen, dat heeft hij wat
minder.” Lammers vervolgt over de rol van
voorzitter van de raad: “In de gemeenteraad heeft hij zich naar mij toe buitengewoon correct opgesteld, ook als oppositiepartij. Het was niet iemand die je naar je
stoel verwees. Hij liet het debat het debat
zijn en zat niet altijd strak op de klok”. Lammers was niet verbaasd over Van der Werff’s
aankondiging van vertrek. “Ik voelde het
aankomen. Ik vond hem minder enthousiast
naar de polder dan vier jaar geleden.”
‘Ik denk dat hij er wel klaar mee is’
“Een goede burgervader, een warme persoonlijkheid. Hij was overal bij betrokken en
van alles op de hoogte.” Theun Tuinenga,
oud-fractievoorzitter van de Politieke Unie,
snapt trouwens wel dat Aucke van der
Werff vertrekt. “Ik denk dat hij het allemaal
wel gezien heeft en er klaar mee is. Hij zei
ook wel dat hij van bepaalde dingen de lol
af heeft, ook op persoonlijk vlak. Dat gedoe met zijn boot, die bemoeienis van de
provincie, daar is hij ontzettend boos om
geweest. Hij heeft het ook niet voor elkaar
weten te brengen, vind ik, om de politiek
dichter bij de burger te brengen. Er is van
alles bedacht om dat te bewerkstelligen,
zoals gasten van de raad, maar de gemiddelde burger heeft niet veel met politiek.
Dat is niet alleen hier, maar overal zo. Ik
denk dat hij daar een beetje in teleurge-

steld is.” Tuinenga vond Van der Werff als
voorzitter van de raad correct, “maar je kon
wel merken dat hij van CDA-huize was. Niet
dat hij de fractie anders behandelde dan
andere partijen, maar hij had een beetje
van ‘de kool en de geit sparen’. Soms moet
je ook wel eens een impopulaire beslissing
nemen. Je kunt met de mond wel belijden
dat je van alles als gemeente wil - in alle
speechen noem je dat - maar als het puntje
bij het paaltje kwam zat hij toch vrij strak in
de leer”.
‘Hij heeft voelhorens voor sfeer’
Jan Simonse, oud-raadslid voor de ChristenUnie, verbaasde zich over Van der Werff’s
aankondiging om te stoppen. “Ik heb
Aucke altijd als een opgewekte man gezien, die met plezier zijn werk deed. Toen ik
hem daarom zei dat zijn aankondiging me
verbaasde, refereerde hij aan een gesprek
dat hij met me had gehad toen ik met pensioen ging. ‘Je vertelde hoe het je beviel
en dat sprak me aan’, zei hij. Dus kennelijk
speelde hij wel eerder met de gedachte
om te stoppen.” Van der Werff had volgens
Simonse ‘voelhorens voor het klimaat van
Noordoostpolder’. “De sfeer die hing in de
raad, daar kon hij op een subtiele manier
op inspelen met de nodige humor. Humor
is een sterk wapen, het legt een vervelende
discussie soms in één keer lam en dat geeft
ook wat lucht. Dat kan hij op een buitengewoon goede manier en dat is een kunst. Hij
was een hele goede voorzitter.” Simonse
besluit: “Aucke is erg toegankelijk. Hij heeft
oog voor persoonlijke omstandigheden van
raadsleden, maar ook bij het publiek ligt hij
goed in de markt. Ik vind het heel jammer
dat hij vertrekt. Zijn opvolger zal goed zijn
best moeten doen, wil hij Aucke van der
Werff evenaren”.
‘Echte interesse komt van binnenuit’
Wat Johan Goos, fractievoorzitter van het
CDA, betreft had Aucke van der Werff
langer mogen bijven. “Het is echt een
mensenmens. Hij is graag tussen de mensen en is geïnteresseerd in jeugd, cultuur

en erfgoed. Hij heeft mij wel eens verteld
dat hij huwelijksjubilarissen bezoeken fantastisch vindt om te doen, dat hij graag
hun verhalen hoort. Dat zegt wel iets over
zijn interesse in mensen en juist in mensen
die jarenlang meegebouwd hebben aan
Noordoostpolder.” Het moment van zijn
vertrek vindt Goos wat ongelukkig gekozen.
“Ik heb tegen hem gezegd dat ik het jammer vindt dat hij niet blijft tot de volgende
aantreedt, maar dat scheen niet te kunnen.
Ik neem het hem niet kwalijk. De raad is ook
niet altijd makkelijk. Als je wat langer in het
bestuurlijke circuit zit en zeker als je voorzitter bent, dan denk je wel eens: wat een
geneuzel. Maar wat voor de een geneuzel
is, is voor een ander prioriteit.” Goos vervolgt: “Aucke heeft het goed gedaan. Hij
was echt een ambassadeur van de polder.
Hij was er trots op dat hij hier burgemeester was en dat droeg hij ook uit. Maar het
belangrijkste vond ik dat hij er was voor de
mensen. Niet alleen op de mooie momenten, maar hij ging ook naar mensen bij wie
iets traumatisch gebeurde in hun thuissituatie. Als je het hebt over normen en waarden, als je echt geïnteresseerd bent in de
mens, dan doe je dat soort dingen. Dat kun
je niet spelen, dat komt van binnenuit”.
‘Hij is me erg meegevallen’
Toon van Steen, fractievoorzitter van de
Politieke Unie, herinnert zich de eerste kennismaking met Aucke van der Werff nog
heel goed. “Ik zat destijds in het bestuur
van de Stichting Combine Race Emmeloord
(Sticora). Toen wij hoorden dat Aucke de
nieuwe burgemeester werd, hebben wij een
combine op een dieplader gezet en hem
daarmee opgezocht in zijn vorige gemeente. We wilden hem vragen het startschot
te geven voor de eerstvolgende combinerace. Maar toen we de combine aflaadden,
stonden daar wat mensen langs de kant
van de weg en die riepen: ‘Neem hem direct maar mee’. Dat gaf bij ons wel enige
scepsis: ‘Hebben wij dat, wordt dit wel een
goede burgemeester?’” De ontvangst bij
Van der Werff was overigens allerhartelijkst.
Ondanks het onaangekondigde bezoek
werden er stoelen aangeschoven en koffie
met oranjekoek geserveerd. Van der Werff
nam vervolgens op de combine plaats en
de leden van Sticora namen een foto voor
de krant als ludieke aankondiging van de
eerstvolgende combinerace. Van der Werff
hield woord. “Hij kwam in maatpak op laarzen samen met zijn vrouw naar een heel nat
evenemententerrein. Het was slecht weer
en wij dachten: ‘Hij komt even een startschot geven en is dan weer weg’, maar hij
heeft de rest van de dag in onze jurywagen
vertoeft waar hij quasi in de weg zat en het
volhield tot het einde.”
En wat bleef er over van de eerste scepsis?
“Hij is me erg meegevallen”, lacht Van
Steen. “Waar ik ‘m later ook tegenkwam,
ook toen ik in de raad kwam, altijd was
er die herkenning. Ik vind dat hij goed bij
de polder paste, met beide benen op de
grond, maar heel betrokken. Ik vond hem
ook erg prettig als voorzitter van de raad.
Niet teveel poeha, maar to the point, zonder iemand voor het hoofd te stoten. Dat
deed hij altijd netjes en met humor. Hij
heeft mij ook nog eens de ruimte gegeven
om iets te zeggen over een hamerstuk. Dat
ging om een boerderij die van meet af aan
in mijn familie was geweest en nu als eerste
via de rood-voor-roodregeling van bestemming veranderde. Het was mooi dat het
partijtechnisch en persoonlijk zo samenviel,
maar een hamerstuk blijft een hamerstuk.
Los van het protocol gaf Aucke me toch de
ruimte om daar wat mee te doen en dat
vond ik te waarderen.”
‘En dan staat hij daar en lukt het ook’
Hylke Hekkenberg, fractievoorzitter van
GroenLinks, vindt dat Aucke van der Werff
credits verdient voor het tegengaan van
schaliegasboringen. “Een van de grote
dingen die hij heeft gedaan was een motie
indienen bij de VNG, een motie voor alle
gemeenten van Nederland om zich tegen
schaliegas uit te spreken. Zijn ambtenaren
hadden geadviseerd om het niet te doen,
want als de motie het niet zou halen dan
was dat richting de minister een verkeerd
signaal geweest. Maar Aucke had iets van:
‘Nee, we moeten hier een punt maken’ en
dat heeft hij gedaan. Hij heeft ook zelf het
woord gevoerd en 73% van de gemeenten
heeft vervolgens voor de motie gestemd,
waarmee in principe heel gemeenteland
zich tegen schaliegas verklaard heeft. En
dat heeft in de landelijke discussie over
schaliegas echt wel iets gedaan. Voor het
ministerie was het heel duidelijk, de ge-

Dat typeert Aucke wel: op tijd
een standpunt innemen, doortastend zijn en dan staat hij daar
en lukt het ook.

meenten willen dit niet.”
Hekkenberg noemt verder een filmpje dat
bij perscentrum Nieuwspoort in Den Haag
werd vertoond. Hierin staat Van der Werff
met zijn laarzen in de polderklei en spreekt
zich uit tegen schaliegaswinning in een
landbouwgebied. In april 2014 hield hij in
Chez in Marknesse een pleidooi om in actie te komen. “Wij waren als Schaliegasvrij
Noordoostpolder al bezig, maar door dat
pleidooi van Aucke zijn er andere groepen
opgestaan. Daardoor werd het ineens
breed en is Tegengas ontstaan, waarin
we als samenleving een front vormen. De
gemeenteraad had zich er nog niet tegen
had uitgesproken, maar hij vond het in het
belang van de polder om zich hiertegen
verzetten. Hij is daarin echt een voortrekker geweest en dat getuigt van een stukje
krachtig leiderschap. ”
‘Humor als wapen’
Wethouder Wiemer Haagsma vat kernachtig samen: “Aucke van der Werff is een
goede voorzitter die zaken ‘sportief’ oppakt
en humor als ‘wapen’ kan gebruiken. Zijn
humor zorgt ervoor dat vergaderingen in
een goede sfeer verlopen. Er wordt op de
collegeafdeling dan ook veel ‘gelachen’,
mede omdat we een goede verstandhouding hebben. Aucke doet de dingen na
collegiaal overleg en hij zoekt het directe
contact als er iets speelt of dreigt te gaan
spelen. Hij is een doorzetter die zich hard
maakt voor de belangen van inwoners”.
‘Een einzelgänger die ook de verbinding
zoekt’
“Plezierig om mee samen te werken, maar
hij is ook wel een einzelgänger”, zegt oudwethouder Hennie Bogaards over Aucke
van der Werff. “Hij trekt graag zijn eigen
spoor en ik vond dat wel prettig, want dan
kon ik ook mijn eigen gang gaan. Het was
niet zo dat hij het liep lopen, maar je hebt
allemaal je eigen portefeuille en daarin heb
je je eigen verantwoordelijkheid. De dingen
die kritisch waren of waar discussiepunten
zaten, daarvoor gebruikte hij het college
om te klankborden en met elkaar door te
spreken. Daarin kon hij ook een aanjager
zijn, hij vroeg door en was daar scherp in.”
Een kwestie waarin Bogaards zich bijzonder
gesteund voelde was die rond de ophef
over het ontslag van huishoudelijke hulpen.
“Ik werd gevraagd naar buiten te komen
om mensen te woord te staan en dan doe
je dat, maar Aucke zei: ‘Hennie, je gaat niet
alleen, want dit is een gezamenlijk besluit
en we gaan gewoon achter je staan’. Ze
stonden ook letterlijk achter me, daar was
ik verrast door, maar ik vond het ook wel
mooi. Aucke voelde aan: dit is ingewikkeld,

dus dan staan we er samen. Dat voelde als
een extra steuntje in de rug.”
Van der Werff zocht ook steeds de verbinding. “Je hebt als gemeente je eigen idealen, maar je bent ook onderdeel van het
grote geheel. Maar waar ik wel eens klaar
was met samenwerken, want het vraagt ook
tijd en geduld, zei hij: ‘Dat kunnen we wel
vinden, maar laten we toch maar weer op
zoek gaan naar hoe we verder met elkaar
het gesprek aan kunnen gaan’. Er zijn best
wel spannende gesprekken geweest met
Urk, maar dan was hij altijd wel weer de
persoon die de verbinding zocht.”
Bogaards benoemt tot slot Van der Werff’s
rol als burgervader. “Zo werd hij ook echt
gezien, als iemand die er op de juiste momenten was. Hoe moeilijk Aucke dat ook
vond, want persoonlijk leed raakt hem altijd
diep. Dat zei hij ook: ‘Ik moet daar heen,
maar dingen komen bij mij altijd dubbel en
dwars binnen. Ik kan dat niet goed scheiden’. Dat vond hij altijd zwaar, maar hij ging
wel, want hij vond dat zijn taak.”
‘Bereid verhoudingen op scherp te zetten’
“Vriendelijk en betrokken - zowel zakelijk
als persoonlijk - maar ook doortastend en
scherp.” Zo typeert oud-wethouder Andries
Poppe Aucke van der Werff. “Hij kon ons
als college wel pushen. Tijdens de heisessie
na de laatste verkiezingen hebben we pittige dingen op een rij gezet en goede plannen gemaakt, zonder over ons graf heen
te willen regeren. Aucke was net terug van
vakantie, maar zat er bovenop. Wij zeiden
tegen hem: ‘Wat heb je gedaan op vakantie? Ben je alleen maar met Noordoostpolder bezig geweest?’ Zo is hij: heel betrokken, heel vriendelijk, maar ook best pittig.”
Aan de andere kant wilden zijn collegacollegeleden de druk ook wel eens opvoeren. “We hebben wel eens gezegd na een
raadsvergadering: ‘Hoe kun je nu iemand
zoveel ruimte geven en zoveel beslag laten
leggen op een vergadering? Moeten we
geen maximale. spreektijd instellen?’ Maar
daar was hij geen voorstander van. Zolang
het niet de spuitgaten uitliep, wilde hij niet
afkappen. Hij geeft ook graag de ruimte.”
Bij het vertegenwoordigen van de belangen
van de gemeente binnen de provincie was
Van der Werff eveneens bereid om verhoudingen op scherp te zetten, vertelt Poppe.
“Hij liet niet met zich sollen. Bijvoorbeeld
bij het binnenhalen van projecten of bedrijven, dan stond hij zijn mannetje. Niet dat
hij het initiatief bij een wethouder wegnam,
maar dan kwam hij naast je staan en gingen
we er samen krachtig tegenaan.”
‘Hij heeft Noordoostpolder op ’n hoger
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plan gebracht’
Leen Verbeek, CdK van Flevoland, kijkt
terug op een prima verstandhouding met
burgemeester Aucke van der Werff. “Hij
was echt een ambassadeur voor de Noordoostpolder en heeft de gemeente in de volgende fase van haar ontwikkeling gebracht.
De Noordoostpolder is de derde gemeente
qua grootte in Flevoland en daar hoort natuurlijk ook wel wat bij als je kijkt naar onder
meer de economische ontwikkelingen en
de ontwikkelingen rond de NLR, Schokland
en Potato City. Dat zijn allemaal thema’s
waarin hij de gemeente in zijn ontwikkeling
in belangrijke mate verder heeft gebracht.
Daar zal de nieuwe burgemeester de draad
ook weer op moeten pakken om dat verder
te brengen.”
Het staat volgens Verbeek buiten kijf dat
Van der Werff de belangen van Noordoostpolder in de provincie verdedigde. “Zijn
collega’s binnen de provincie zullen bevestigen hoe vaak en veel hij dat deed in alle
vergaderingen waar dat aan de orde was.
Hij heeft zich verbonden aan de gemeenschap en aan de gemeente als politiek
orgaan. Die wijze waarop die symbiose tot
stand kwam, heeft hem ook gemotiveerd
om zich daar enorm voor in te zetten. Hij
wist de professioneel bestuurlijke kant - die
lang niet altijd voor iedereen zichtbaar is,
omdat een burgemeester ook heel veel op
de achtergrond coacht, begeleidt, duwt en
stuurt - tegelijkertijd te verbinden met de
burgervaderrol, waardoor ook zijn relatie
met de bevolking in mijn opvatting heel
goed was. Hij werd gedragen, zoals dat
heet.”
‘We wisten wat we aan elkaar hadden’
“De afgelopen zes jaar heb ik met zeer veel
plezier samengewerkt met collega Aucke
van der Werff”, zegt Pieter van Maaren,
burgemeester van Urk. “Samen hebben
we opgetrokken om een aantal zaken voor
Noordelijk Flevoland te realiseren. Uiteraard heb je wel eens verschillen van inzicht,
maar dat heeft nimmer tot een vervelende
situatie geleid. Altijd gericht om er gezamenlijk uit te komen, waarbij we onze inwoners, bedrijven en instelling centraal stellen.
Naast de inhoudelijke samenwerking was
er ook een persoonlijke klik. Aan een paar
woorden hadden we genoeg. We wisten
exact wat we aan elkaar hadden. Het vertrek
van collega Van der Werff is dan ook wat
mij betreft een gemis voor de gemeente
Noordoostpolder, maar ik begrijp ook dat
er een nieuwe fase in zijn leven aanbreekt.
Uiteraard zal ik mijn gewaardeerde collega
missen!”

