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Henk Bos (71) zit sinds eind 2019 in de gemeenteraad van Bun-
schoten. Hij verving Wim de Jong, die als wethouder aan de 
slag ging in de nieuwe coalitie. De geboren Eemdijker woont 
vanaf zijn 21ste in Bunschoten. Toch heeft Eemdijk nog altijd 
een warm plekje in zijn hart. Hij maakte zich de voorbije twee 
jaar dan ook sterk voor woningbouw in Eemdijk. ,,Dat is van 
belang voor de leefbaarheid van het dorp.'' Zijn vader is altijd 
lid geweest van de CAP. In het verleden zat Henk zelfs een 
periode in het bestuur van het GPV, maar uiteindelijk beland-
de hij bij de CAP. Voormalig fractievoorzitter Rikkert Heinen 
trok hem over de streep. Vanaf 2014 maakt hij onderdeel uit 
van de commissie Ruimte, twee jaar geleden werd hij raadslid. 

) Abram Muijs

 ,,Mijn vader zei altijd: 'Als de CAP er 
niet was geweest, liepen we nu alle-
maal met onze pet onder de arm'. We 
zijn geen socialistische partij, maar 
hebben wel oog voor het sociale gebeu-
ren. De CAP is opgericht voor de arbei-
ders, maar er zaten ook ondernemers 
bij. Ik heb nooit gedacht in de raad te 
zullen komen. Ik heb in het verleden 
zelfs mensen voor laten gaan. Op dat 
moment had ik er ook geen zin in. 
Toen Wim de Jong wethouder werd, 
ben ik wel ingestapt.'' 

In de voorbije maanden zijn de frac-
tievoorzitters van de ChristenUnie, 
de SGP, het CDA en de VVD  geïnter-
viewd. De vijfde zit echter niet aan ta-
fel, maar laat zich vervangen door jou. 
Arian vroeg aan mij of ik het wilde 
doen en daar heb ik mee ingestemd. 
Misschien dat hij het niet zag zitten. 
Hij is overigens ook druk met zijn 
zaak. 

Of is dit alvast een opstapje naar het 
fractievoorzitterschap?
Ik denk het niet.

De lijst van de CAP voor de komende 
verkiezingen toont veel grijs en kaal, 
weinig jong talent en vrouwen zijn 
zwaar ondervertegenwoordigd. Baart 
dat geen zorgen voor de toekomst?
Nee, want het laatste halfjaar hebben 
we een flinke slag gemaakt met de 
komst van een groep meedenkers. 
Daar zitten een paar veertigers tus-
sen, waaronder een agrariër en een 
hbo'er klimaattechniek. Als er bij de 
fractie vragen leven over bepaalde 
onderwerpen kunnen we dat ook naar 
hen terugkoppelen. Er zitten wel toe-
komstige fractieleden tussen. 

De tweede letter van de CAP staat voor 
arbeiders. Dekt dat de lading nog?
Als je tegenwoordig over een arbei-
der spreekt, dan heb je het over een 
werknemer. Iemand van de werkende 

klasse. Dat zijn mbo'ers en hbo'ers. En 
ik heb niks tegen het woord arbeider. 
In de Noorderkerk ben ik de enige 
die niet pastoraal bezoeker, maar 
pastoraal arbeider heet. Wij vertegen-
woordigen de doorsnee van de bevol-
king, leggen lokale accenten en zijn 
sociaal. Kijk alleen maar naar onze 
ideeën over woningbouw, zoals de tiny 
houses.  En verder hebben we er ons 
bijvoorbeeld ook sterk voor gemaakt 
dat Bunschoten opgenomen wordt in 
het Convenant Nedersaksisch. We wil-
len graag dat de lokale taal behouden 
blijft en versterkt wordt.

De CAP is bovendien een sociale par-
tij. In 2 Thessalonicenzen 3:10 staat: 
Wie niet wil werken, zal niet eten. 
Maar kan je niet werken, dan staan wij 
als partij voor je klaar om te helpen  

Waarin onderscheidt de CAP zich?
Onze grootste kracht is dat we al 
65 jaar bestaan. Er is geen partij in 
Bunschoten die zich zolang overeind 
heeft weten te houden. En we zijn niet 
gekoppeld aan een partij die landelijk 
actief is. Daardoor kunnen we ook be-
slissingen nemen die haaks staan op 
het Haagse beleid.   

Maar de mogelijkheid om provinciaal 
of landelijk te lobbyen ontbreekt. Is 
dat geen gemis? 
Als ik eerlijk ben, mis ik dat soms wel, 
al is het niet vaak. Neem het onder-
werp woningbouw in Eemdijk. Toen 
ben ik zelf naar de provincie gegaan. 
Op zo'n moment was een provinciale 
fractie wel fijn geweest. Dan kom je 
toch wel wat gemakkelijker binnen. 
Ik heb me wel gered, maar het loopt 
iets minder soepel. Aan de andere 
kant hebben we onze handen vrij, in 
tegenstelling tot partijen die lijntjes 
naar Utrecht of Den Haag hebben 
lopen. Wij zijn tegen het gedwongen 
afscheid nemen van gas, de andere 
partijen volgen de landelijke lijn. Als 
iemand uit vrije wil van het gas af wil, 
prima, maar niet gedwongen. Ga je 

van het gas af en neem je een warm-
tepomp, dan doe je het milieu geen 
plezier. Een warmtepomp maakt van 
één kWh drie kWh, maar is ook drie 
keer zo vervuilend in CO2, want we 
hebben nog geen schone stroom. Gas 
daarentegen is een heel schone brand-
stof. De Europese Commissie heeft 
dit voorjaar zelf gezegd dat gas een 
groene brandstof is. En in wijken met 
houtenpaalfunderingen kan je geen 
warmtenetten of bronwarmtepompen 
toepassen. Je hebt dan kans op paalrot.

Jij bent dus blij met de biogascentrale?
Zeker. Als Van de Groep er goed door-
heen komt, zullen we in Bunschoten 
een energiecoöperatie moeten oprich-
ten. Want anders wordt het gas het 
landelijk net in gepompt. Ik geloof 
niet in de warmtetransitie zoals die 
nu plaatsvindt. We hadden beter naar 
Denemarken kunnen kijken. Daar ge-
bruiken ze meer groen gas en hebben 
ze betere isolatiemogelijkheden. En 
nog iets: alle mest gaat daar binnen 
drie dagen naar een biovergister. 
Daarmee wordt voorkomen dat am-
moniak ontstaat. En het digestaat 
wordt over het land verspreid. In 2030 
willen ze heel Denemarken op groen 
gas aangesloten hebben. 

Van de Groep: het bedrijf heeft vijftig 
arbeidsplaatsen en werkt ons vis- en 
ander afval weg. Het bedrijf heeft het 
proces nu goed onder controle. Er zijn 
weinig geurklachten. Ik heb echter 
het idee dat het bedrijf en de provincie 
niet zo goed met elkaar overweg kun-
nen. 

Wordt de keuze voor de burger in 
Bunschoten: Groen gas uit eigen dorp 
voor de prijs van circa 75 cent m3 of 
van het gas af en we zien wel waar het 
schip strandt qua prijs, dan weet ik ze-
ker wat de mensen zullen kiezen. 

Is Bunschoten een groene gemeente?
Als je naar de tuintjes kijkt misschien 
niet, die zijn vaak bestraat. Die kun-
nen best wat groener. Maar kijk je 
naar de oppervlakte van de gemeente 
in z'n geheel, dan is van de 35 km2 
slechts 5 km2 bebouwd. De rest is 
polder. Via de polder nemen we per ha 
1.000 kilo CO2 op. We verwerken als 
gemeente Bunschoten dus al geweldig 
veel CO2. En als we straks ook nog 
eens allemaal op groen gas zouden zit-
ten, dan zijn we roomser dan de paus. 
Wel zou ik graag zien dat de gemeente 
bij het afkoppelen van regenwater wat 
actiever aan de slag zou gaan. Mensen, 
maak gebruik van de subsidieregeling 
van Bunschoten tot maximaal 2.500 
euro per adres!

Ben je net als de andere coalitiepartij-
en tevreden over de coalitie?
Natuurlijk zijn er altijd wel wat kleine 
dingetjes, maar de onderlinge verhou-
dingen zijn perfect. We kunnen ons 
ei zeker kwijt en sneeuwen absoluut 
niet onder. Kijk alleen maar naar de 
Westdijk. 

Nu het bijna klaar is, staan er borden: 
Pas op, scheuren. Als CAP gaan wij 
niet voor reparatie van het wegdek, 
maar een nieuwe laag asfalt op de dijk. 
Door het slaan van de damwanden 
zijn scheuren ontstaan. De hele struc-
tuur is dus kapot. 

Daarom past hier geen knip- en plak-
werk. Pak het direct goed aan, anders 
heb je over twee jaar dezelfde proble-
men. Groot voordeel bij deze aanpak is 
dat je er direct een fietsstraat/auto te 
gast van kunt maken, met rood asfalt 
en een 30 km-zone.

Denk je dat voor elkaar te krijgen?
Ja natuurlijk.

# Henk Bos: ,,Wat mij zorgen baart is dat de woningbouw in Eemdijk stagneert, wat de leefbaarheid van het dorp aantast.''

Henk Bos (CAP): 

'Wij zijn tegen het gedwongen afscheid nemen van gas'
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En wie gaat dat betalen?
Het waterschap. Wel vooraf regelen en 
anders de dwangsom innen.   

De gemeente Bunschoten heeft zijn 
zaakjes financieel aardig voor elkaar. 
Maar zijn er geen dingen die je zorgen 
baren? 
Wat mij zorgen baart is dat de woning-
bouw in Eemdijk stagneert, wat de 
leefbaarheid van het dorp aantast. Op 
25 november 2020 heb ik deze kwestie 
voor het eerst aangekaart in de com-
missie Ruimte. Kleine kernen zouden 
mogen bouwen tot vijftig woningen. 
Dat zou totaal geen probleem zijn. 

Maar er werd steeds op de rem getrapt. 
In het voorjaar van 2021 gaf de frac-
tievoorzitter van de SGP aan dat ik dit 
onderwerp niet steeds opnieuw moest 
aankaarten. Het is natuurlijk de por-
tefeuille van wethouder Van Barne-
veld. Maar nu begint het tij te keren 
en is er geld beschikbaar. En de hogere 
overheid geeft aan dat er nu wel mo-
gelijkheden zijn. Het mooie is dat wij 

als CAP dit hebben aangezwengeld en 
dat wij nu ook de steun van de andere 
partijen krijgen. Zij liften mee op ons 
idee. Als er op termijn 80-100 wonin-
gen gebouwd worden, is dat goed voor 
het dorp. 

We zijn op weg naar de raadsverkie-
zingen in 2022. Noem eens enkele 
speerpunten van de CAP.
De woningbouw. We hebben als ge-
meente geen grondposities meer. 

Maar we kunnen wel tegen een pro-
jectontwikkelaar zeggen dat hij in be-
paalde delen in het plan op een andere 
manier moet bouwen, denk aan tiny 
houses. Dat is echt een CAP-idee. 

Denk verder aan micro-woningen, 
knarhofjes en de bouw van een se-
niorenflat met galerij. Dat laatste is 
voor mensen die nog geen hulp nodig 
hebben, zoals vroeger in het oude be-
jaardentehuis. En voorwaarde is dat 
ze kunnen huren tegen een lage huur-
prijs. 

Een tegenwerping zou kunnen zijn 
dat de grond voor woningbouw in 
Bunschoten te duur is. Dan kies je 
voor de grond uitgeven in erfpacht of 
verkopen tegen een reële prijs. Bij een 
grondprijs boven de 350 euro steken 
de projectontwikkelaars flink wat in 
eigen zak. Zo ik berekend heb, is 350 
euro per m2 het maximum. Dat is 
een reële prijs. En ook daar verdienen 
ze nog op. In het oosten van het land 
hanteren ze andere prijzen.   

Een ander punt is de energietransitie. 
Dat moet op een heel rustige manier 
gebeuren en niet overhaast. Stap voor 
stap. Daarmee jaag je de burger ook 
niet op kosten. 

En we gaan voor voldoende plekken 
voor sport en spel voor de jeugd. Het 
nieuwe skatepark is daar een mooi 
voorbeeld van. Het fitpark is minder 
geslaagd. Er moet dus goed worden na-
gedacht bij de realisering van dit soort 
voorzieningen. Maar we moeten de 
jeugd wel mogelijkheden bieden. 

Zijn jullie vol vertrouwen voor de 
komende verkiezingen? De CAP naar 
drie zetels? 
Dat moet lukken. Onze verkiezingsi-
tems van de vorige keer zijn bijna al-
lemaal gerealiseerd. Dat betekent dat 
we onze woorden waarmaken. Ik denk 
dat de kiezer dat zal belonen.  Verder 
vangen we diverse goede signalen 
op vanuit de samenleving. Wij staan 
dicht bij de burgers. Wij willen die 
burger ook steeds meer betrekken bij 
het beleid. Burgerparticipatie staat bij 
ons hoog op de lijst en zal een item in 
ons verkiezingsprogramma worden.
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