MENS EN MENING

VVD-Kamerlid Janneke Snijder:

‘Wij focussen ons op het
ondernemerschap’
De VVD deed het bij de afgelopen verkiezingen goed bij agrariërs. De partij wil de van oudsher ‘boerenpartij’ CDA voorbij. En dat lijkt de VVD aardig te lukken. In de Verkiezingspeiling 2010 van agrarisch Marketingbureau AgriDirect en V-focus kreeg de partij ruim 30 procent van de stemmen (voorheen zo’n 18
procent). Het CDA daalde van ruim 60 naar zo’n 45 procent. In de landelijke verkiezingen deed de VVD het
nóg beter. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de agrarische sectoren? Een interview met VVD-Tweede
Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff.

Frank de Vries
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ls net geïnstalleerd Kamerlid
voor de VVD zit Janneke Snijder-Hazelhoff in haar werkkamer op het Binnenhof. “Ik zit
nu ruim 8 jaar in de Kamer”,
vertelt ze. “Dit is mijn vierde beëdiging. Op 7
december 1999 was ik voor het eerst Tweede
Kamerlid en met een onderbreking in Balkenende I nu dus nog steeds.” Op de vraag wat
haar politieke droom is antwoordt ze onmiddellijk: “Vier jaar Kamerlid blijven. Dan kan ik onze
VVD-plannen verwezenlijken.”
Volgens Snijder is de verkiezingsuitslag voor de
agrarische sectoren “fantastisch”. Snijder is zelf
van boerenkomaf en heeft thuis een melkveebedrijf; ze zegt enorm begaan te zijn met de boeren. Snijder en (toen nog) fractievoorzitter Rutte
hebben dit voorjaar actief het gesprek gevoerd
met de agrarische sectoren. “Om hier kiezers te
winnen”, verklaart Snijder. Nu ook agrariërs zo
massaal op de partij hebben gestemd voelt de
partij dan ook een grote verantwoordelijkheid
richting de agrosector. Snijder: “De VVD focust
op ondernemerschap. Niet alleen voor het boeren zelf maar ook op het vervullen van ondernemerschap in het landelijk gebied. Oftewel het
produceren van voedsel en het beheren van het
landschap.”
Communicatie vanuit de secor
Volgens Snijder kan de sector zich nog veel
beter manifesteren richting het grote publiek,
voor het vergroten van het maatschappelijk
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draagvlak. De VVD wil in de komende kabinetsperiode inzetten op de productie van veilig voedsel, dichtbij huis geproduceerd. Snijder vervolgt
te zeggen dat het goed is de burger te laten zien
wat de sector zelf van groot belang vindt. Neem
nu de grote discussie over megastallen. Voor
veehouders is het duidelijk dat de grootte van de
stal geen invloed heeft op hoe je het dier houdt.
Met andere woorden: in megastallen kun je
dieren ook diervriendelijk houden. Het is goed
om dit te vertellen en te laten zien aan het grote
publiek.
Woud van wet- en regelgeving
De regelgeving voor de agrarische sectoren
moet tastbaarder en handzamer worden, vindt
Snijder. Neem bijvoorbeeld de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Deze is bedacht door
Nederland zelf, los van Brussel. “We kunnen die
dus zelf bijsturen, maar dat doen we tot nu toe
niet. Ruim 20 jaar geleden werden de concepten bedacht en kijk nu eens naar het resultaat.
Bedroevend toch? De uitwerking is tot nu toe erg
bureaucratisch en niet actueel.”
De VVD zet in op het behalen van de doelstelling in 2018. Dan moet het klaar zijn. “Natuurclaims mogen niet langer boven de markt blijven
hangen en de aankoop van gronden voor natuur
moet worden gestopt”, vindt Snijder. “Probeer
dan wel ingeslopen achterhaalde feiten nog
te corrigeren, en ga grenzen die ooit zijn vastgelegd opnieuw bekijken en besluit tot meer
realistische begrenzingen”, zo eindigt Snijder dit
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onderwerp.
En ja, dan is er “die wet Natura 2000”. Ook
daarvoor weinig lovende woorden. Volgens Snijder is deze wet verkeerd aangevlogen. “Er zijn
te veel en te kleine gebieden aangewezen die
bescherming behoeven. Van de 162 aangewezen
gebieden kunnen er zeker een veertig vervallen”,
meent zij. “Het is van de zotte. Bovendien zijn
er voor die kleine gebiedjes veel te veel doelen
gesteld. Nederland heeft het Europese ‘ja, mits’principe omgezet in een ‘nee, tenzij’. Wij gaan
ons ervoor inzetten om daar weer aan te sluiten
bij het ‘ja, mits’ van Europa.
Dierziekten
Tijdens bijna iedere kabinetsperiode laait de
discussie over de aanpak van dierziekten weer
op. De Q-koorts zit wat dat betreft nog erg vers
in het geheugen. Wat zal de inzet van Snijder
hier worden? “Voor de belangrijke dierziekten
(varkenspest, mond- en klauwzeer, Q-koorts)
pleiten wij voor vaccinatie, zodra dit nodig wordt
geacht. Dat is goed voor de sector en ook goed
voor het dierenwelzijn. We dienen dat natuurlijk
wel Europees af te spreken om geen grensbarrières op te werpen. Hopelijk wordt dat op de korte
termijn in Europa haalbaar.” De VVD gelooft
absoluut niet in het dogma dat grootschaligheid in de intensieve veehouderij automatisch
leidt tot meer problemen. “Nee, het is tot heden
zo dat de oorzaken van een besmetting altijd
van buitenaf kwamen, dus van buiten de stal.
Natuurlijk moeten we kritisch naar het antibioticumgebruik in de sector kijken.” De ingezette
weg in monitoren en programma’s maken en
uitvoeren om het gebruik sterk te minimaliseren
spreekt haar aan.
Biologische landbouw
Hoe kijkt de VVD tegen de biologische landbouw aan? Snijder reageert onmiddelijk: “De
markt is leidend. Is er vraag naar, dan is dat oké
en zullen we deze vraag goed ondersteunen.
Maar zonder markt, geen steun natuurlijk en
dus ook geen vleestaxen of iets dergelijks.” De
politica is daar heel stellig in. “Trouwens”, zo
vervolgt ze, “onze gangbare landbouw is al heel
erg duurzaam. Laten we dat ook nog eens meer
benadrukken richting consumenten.”
Prijsopbouw
Over een faire prijsopbouw in de productiekolom van producent tot consument is al veel
gezegd en gezwegen. Snijder: “De kamer heeft
hierover diverse hoorzittingen belegd en het
klopt inderdaad dat het prijspeil bij ons in
Nederland ongunstiger ligt dan in de andere
lidstaten. Neem bijvoorbeeld ons buurland

Duitsland, waar de inwoners zo’n 20 procent
van hun inkomen aan voedsel uitgeven, terwijl
wij met ruim 10 procent onze behoefte dekken.
Dat willen we dus nader onderzoeken.” Ook zou
Snijder graag zien dat de rol van de NMa wordt
onderzocht. “De NMa geeft wel consumentenbescherming, maar naar mijn mening onvoldoende producentenbescherming.”
Daarnaast wil het Tweede Kamerlid boeren beter
belonen voor beheersfuncties in het platteland,
zowel voor beheer in natuurgebieden als ook in
particuliere gebieden. Snijder heft haar vinger
op: “Trek het echte plattelandsbeleid weg uit het
landbouwbeleid”, zegt zij stellig. “Wij dragen
als lidstaten heel veel geld af aan Brussel voor
het plattelandsbeleid en vervolgens willen wij
allemaal weer evenveel geld terug krijgen uit de
Europese ruif. Dat is in feite slechts rondpompen van geld. Laten wij het plattelandsbeleid
gewoon nationaal regelen, net zoals wij dat ook
doen met het onderhoud van het dorpshuis.”

Janne k e Snij d erHa zelh off
“Laten wij het plattelandsbeleid gewoon nationaal regelen
in plaats van Europees, net
zoals wij dat ook doen met
het onderhoud van het dorpshuis.”
Foto: VVD
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