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Internetpeiling naar politieke voorkeur varkenshouders wijst uit:

Sector blijft CDA trouw
Als het aan de varkenshouders in Nederland ligt, wordt de CDA
de grootste politieke partij na de Tweede Kamerverkiezing
op 12 september. Dat blijkt uit een internetpeiling onder 921
Nederlandse boeren, uitgevoerd door Agrio, de uitgever van Pig
Business. Ongeveer de helft van de varkenshouders geeft aan op
het CDA te gaan stemmen.

Landelijk verliezen ze in de peilingen steeds
meer terrein, maar in de agrarische sector
kan het CDA nog steeds rekenen op brede
steun. Vooral varkenshouders geven aan dat
ze op deze christelijke middenpartij gaan
stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Dat is een van de conclusie die te trekken valt op basis van een
door Agrio, de uitgever van Pig Business,
uitgevoerde internetpeiling naar de politieke
voorkeur van de agrarische sector.
In het laatste weekend van augustus gaven
921 boeren, waarvan 92 varkenshouders,
gehoor aan de oproep hun mening te geven
over de verkiezingen. 48 procent geeft aan
op het CDA te gaan stemmen. De VVD is met
31 procent een goede tweede op ruime afstand gevolg door de SGP met 4,5 procent.
4,5 van de respondenten kiest een van de
overige partijen, terwijl ruim 11 procent van
de varkenshouders nog geen keuze heeft
gemaakt of twijfelt op welke partij ze het
beste strategisch kunnen stemmen.
„Ik stem CDA”, laat een varkenshouder uit
Noord-Brabant weten, „maar ik denk dat de
VVD en SP gaan winnen. Dan heb ik liever
dat de VVD de verkiezingen wint en Rutte
weer premier wordt, want die doet het nog
niet zo slecht.”
Ook een andere varkenshouder zet zijn kaarten op de VVD. „Als de VVD niet de grootste
partij wordt, zie ik het over een paar jaar
slechter worden”, aldus een varkenshouder
uit Overijssel.

Socialistische Partij
De Socialistische Partij (SP) doet het goed
in de landelijke peilingen, maar is onder
varkenshouders geen populaire partij, blijkt
uit de steekproef. Daarin werd de boeren
gevraagd of ze verwachten dat er iets voor

hun bedrijf zou veranderen mocht de SP in
de regering komen. Ruim 80 procent van de
respondenten geeft aan dat ze verwachten
dat het voor hun bedrijf slechter wordt,
terwijl 8 procent verwacht dat er niets verandert en 10 procent het niet weet.
Slechts 1 procent van de ondervraagden
verwacht dat het met de SP in de regering
beter wordt. De SP wordt niet gezien als een
ondernemerspartij, blijkt uit enkele reacties.
„Mijn hart ligt bij D66, maar om te voorkomen dat de SP de grootste wordt, stem ik
VVD”, meldt een Gelderse varkenshouder.
„De SP is geen partij voor de ondernemer.
De SP is goed voor keuterboeren”, luiden enkele reacties van Brabantse varkenshouders.
Ondernemersvrijheid, het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ruimtelijke ordening zijn voor varkenshouders de
belangrijkste onderwerpen voor de keuze op
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een politieke partij. Daarnaast wegen ook de
toekomst van de euro, de christelijke achtergrond van een politieke partij en andere niet
specifieke agrarische onderwerpen, zoals
het verdienmodel een rol bij de partijkeuze,
blijkt uit de enquête.

Vertrouwen in agrarische kennis

Stemverdeling van totale
Nederlandse landbouw
en varkenshouderij in
procenten.
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In de peiling werd de deelnemers ook
gevraagd hoeveel vertrouwen ze hebben in
de agrarische kennis van enkele kandidaatKamerleden. Varkenshouders hebben
tamelijk veel vertrouwen in de kennis van
CDA’er Jaco Geurts en Elbert Dijkgraaf van
de SGP. Tegenover Helma Lodders van VVD
staan de respondenten neutraal in hun opvattingen over haar kennis. Varkenshouders
hebben weinig vertrouwen in de agrarische
kennis van Brabantse SP kandidaat-Kamerlid
Henk van Gerven, terwijl varkenshouders
geen vertrouwen hebben in de kennis over
hun sector van Marianne Thieme (PvdD), Lutz
Jacobi (PvdA), Daniël ter Haar (PVV), Niels
van den Berge (GroenLinks) en Stientje van
Veldhoven (D66). 
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redactie@pigbusiness.nl
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