
Voor de oudere Warmenhuizenaren en omgeving blijf ik de zoon van schipper Schrijver uit de 
buurt van de zuiderbrug,  
maar zelf ben ik nu bekender geworden als oprichter en eigenaar van het biologisch 
akkerbouw-tuinbouwbedrijf de Lepelaar van het Rijpje. 
Ik ben dus geboren en getogen in Warmenhuizen. Getrouwd met Inge de Roos. 
Wij hebben drie kinderen, Reinout, Jorinde en Marjolein die alweer een aantal jaren uit huis 
zijn. 
Onze familie is altijd zeer betrokken geweest bij de PvdA.  
Mijn vader ging vaak naar bijeenkomsten waar Anne Vondeling of Sicco Mansholt sprak.  
Beide hielden zich met de ontwikkeling van de landbouw bezig.  
Mijn broer Nico was al jong actief lid van de SJG en nu lid van de Eerste-Kamer voor de PvdA.  
Van af mijn jongere jaren heb ik altijd belangstelling voor de politiek gehad,  
maar dat is tot nu toe beperkt gebleven door deel te nemen aan adviescommissies van de 
provincie NH en in de Gemeente Harenkarspel heb ik zevenjaar in de commissie 
plattelandsontwikkeling en verbreding deel genomen.  
Ook heb ik bijna 10 jaar in het bestuur van de PvdA afdeling Harenkarspel gezeten. 
 
De afgelopen decennia heb ik veel tijd besteed in de opbouw, ontwikkeling en vernieuwing van 
ons biologisch akkerbouw-tuinbouw bedrijf.  
Ook heb ik vorm gegeven om een sociaal sterk bedrijf neer te zetten met een jonge opvolger 
in de persoon van Joris Kollewijn.  
Bedrijven en zeker familie bedrijven met toekomst zijn zeer waarde vol en daar moeten we 
zeer zuinig op zijn.  
 
Zeker uit het oogpunt van werkgelegenheid, maar ook de leefbaarheid van het platteland is 
zeer belangrijk.  
Ons bedrijf heeft een sterke positie gekregen binnen de biologische landbouw.  
Jaap Bond (gedeputeerde van de prov. Noord-Holland) noemde ons bedrijf een 
maatschappelijk gewild bedrijf.  
Daar ben ik dus best trots op. Zo kan ik met een gerust hart het bedrijf overdragen aan de 
opvolgers.  
Want de komende jaren zie ik nog een uitdaging om gemeenteraadslid te worden voor de 
gemeente Schagen. 
 
De nieuwe gemeente krijgt een duidelijke hoofdplaats, de stad Schagen.  
Een stad met een rijke middenstand, scholen en zeer veel dienstverlenende instellingen.  
Daarnaast de kuststreek met stranden, duinen en badplaatsen, een omgeving met rust en 
ruimte. Ideaal voor toeristen en voor de dag recreatie. En dan nog de dorpen met belangrijke 
bedrijven en een zeer sterke sociale cohesie onder de bevolking. Met name die grote bedrijven 
zijn van groot belang voor de komende jaren om de werkgelegenheid op pijl te houden en de 
dorpen niet achteruit te laten gaan. En dan de agrarische sector die in de nieuwe gemeente 
een zeer belangrijke bedrijfstak is van wege het grote areaal landbouwgrond in zowel de Zijpe 
als in Harenkarspel. Daar liggen nog veel mogelijkheden, mits men wil openstaan voor 
veranderingen. Kwaliteit en milieubewust denken hoort daar bij, maar ook samenwerking en 
innovatief denken. De volgende thema’s vind ik belangrijk en die zijn 
Slim  Eerlijk en Gezond. 
  
Deze tijd vraagt om slimme samenwerkingsverbanden, zoals Bio valley, Seed valley en 
Ennergie valley.  
Om dit te kunnen uitbouwen en verwezenlijken is hoger onderwijs ook steeds belangrijker.  
Een uitdaging om dit in de toekomst in Schagen de Noordkop te verwezenlijken  
Bij eerlijk hoort eerlijk produceren met de juiste beloning, hoeksteen van het Mansholt beleid. 
Waarbij nu de milieu kant een steeds belangrijker rol gaat spelen.  
Eerlijk zijn betekend ook solidair zijn met je omgeving en gelijke kansen scheppen als er iets te 
verdelen valt. 



Gezond wordt naar de toekomst een van de belangrijkste thema’s waar in de landbouw de 
mogelijkheden liggen,  
maar ook hoe we met ons platteland en de natuurontwikkeling om gaan. 
De megastallen horen hier niet thuis en in de bollenteelt zullen er naar alternatieven gezocht 
moeten worden voor de grote hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen die nu gebruikt 
worden. 
Ik zal mij er voor inzetten dat er in de nieuwe gemeente weer een commissie 
plattelandsontwikkeling en vernieuwing wordt opgericht.  
Van uit mijn ervaring als groene ondernemen wil ik graag mijn kennis inzetten binnen de 
gemeente Schagen.  
Er zijn ook nog een aantal andere zaken die ik belangrijk vindt.  
Zo heb ik altijd belangstelling gehad voor ruimtelijke ordening en heb ik in mijn vrijetijd veel 
aandacht gehad voor cultuur.  
Ik ben bijna 20 jaar voorzitter geweest van de Culturele Commissie Ursula in Warmenhuizen 
en heb ik ook een aantal jaren deel genomen aan de kunstcommissie van de Gemeente 
Harenkarspel.  
Nu de nieuwe gemeente een stuk groter is geworden wordt specialisatie in de raad 
belangrijker en is een visie naar de toekomst zeer belangrijk. 
Toch kan het je helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen als je een brede ervaring 
heb opgebouwd op veel terreinen. 
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