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Thema Ondernemen

Wyno Zwanenburg VVD-kandidaat voor Europees Parlement

ʻGeen marktbelemmeringenʼ
Wyno Zwanenburg, oud-voorzitter van de NVV en varkenshouder
in Odiliapeel, wil de Europese politiek in. Vanaf plaats twaalf op
de verkiezingslijst van de VVD hoopt hij op 22 mei een zetel te
bemachtigen in het Europees Parlement. „Ik heb een duidelijk proﬁel.”

Waarom ambieert u als varkenshouder
en oud-voorzitter van de NVV een rol in
de politiek?
„Vanuit mijn bestuurswerk voor de NVV heb
ik ervaren wat de belangen en impact van de
politiek op boeren en de agrarische praktijk
zijn. Ik weet hoe discussies verlopen en
merk dat bij de politici daarbij de praktijkkennis vaak ontbreekt. Neem bijvoorbeeld een
recente beslissing als de vierdageneis. Het
besluit dat zeugen vier dagen na dekking
terug moeten in de groep is niet in het belang
van het dier.”
Waarom kiest u juist voor Europa wanneer u meer praktijkkennis in de politiek
wilt brengen?
„In de Europese politiek worden discussies
vooral op de langere termijn gevoerd. De
debatten zijn minder hype-achtig dan die van
landelijke of provinciale politiek. De toon van
de politiek in Brussel is zakelijker en nuchter.
Bovendien is er nog winst te halen op het Europese Level playing ﬁeld. Zo zet Nederland
zich met die vierdageneis op achterstand
ten opzichte van andere Europese landen
die deze regeling niet hebben. Het effect van
een dergelijke maatregel ijlt nog lang na. Dat
soort zaken wil ik veranderen.”
Op welke terreinen hebben de Nederlandse varkenshouders te maken met de
politieke beslissingen in Brussel?
„Dat zijn er vele, maar daarbij moet je onder
andere denken aan het bepalen van ‘spelregels’ voor de markt. Europarlementariërs kunnen vragen stellen of voorstellen doen, zodat
landen geen rare veterinaire eisen stellen
om hun interne markten voor zowel vlees als
levende dieren te beschermen. Dat geldt niet
alleen voor Europese landen, maar voor alle
landen wereldwijd. Canada en de Verenigde
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Staten mogen in dat verband geen hogere
eisen aan varkensvlees uit de Europese Unie
stellen, dan omgekeerd. De markten voor
varkens en varkensvlees moeten goed toegankelijk zijn voor alle EU-landen. Zo was het
destijds belangrijk dat de Auyeszky-statussen
van de EU-landen geen belemmering was
voor de export van biggen. Diergezondheid is
een ander belangrijk Europees thema. Op dit
vlak is ook nog veel winst te behalen, zoals
de salmonella-richtlijn. Door inspanningen van
Nederland is er afstemming over deze richtlijn
gekomen, terwijl anders elk land het op zijn
eigen manier had ingevuld. Dat zou allerlei
praktische problemen hebben gegeven. Een
ander belangrijk punt is milieu. Dat is recent
met de derogatie maar weer eens gebleken.”
Wat staat voor u persoonlijk hoog op de
Europese politieke agenda?
„Dierziektebestrijding. Dit onderwerp is ook
de reden waarom ik bestuurlijk actief ben

geworden. In heb ten tijde van de uitbraak
van varkenspest in Nederland aan den lijve
ondervonden wat het gevolg is van het nonvaccinatiebeleid. Nederland heeft daar destijds
mee ingestemd om de Engelsen te pleasen.
De gevolgen van het niet-vaccineren waren
groot voor de varkenshouders in het varkenspestgebied. Dierziektebestrijding is en blijft
een belangrijk thema, zeker nu er Afrikaanse
Varkenspest binnen de EU in Polen is vastgesteld. We zullen er alles aan moeten doen om
deze ziekte buiten de deur te houden.”

Wyno Zwanenburg: „In
de Europese politiek
worden discussies
vooral op de langere
termijn gevoerd.”

Welke bijdrage zou u aan de dierziektebestrijding kunnen leveren?
„Ik denk dat ik als varkenshouder en bestuurder weet welke spanning er bestaat tussen
de praktijk op het erf, politieke beslissingen
en de effecten op de markt. Ik kan vanwege
mijn grote nationale en internationaal netwerk
bijdragen aan een betere verbinding tussen
praktijk en politiek. Om dat te bereiken, sta
ik er voor open om zitting te nemen in de
landbouwcommissie van de EU. Daarin heeft
de afgelopen periode geen Nederlander zitting genomen.”
U staat op plaats twaalf op de kieslijst.
De VVD heeft momenteel drie zetels in
Brussel. Hoe denkt u toch te worden
gekozen?
„Dat wil bereiken door voldoende voorkeursstemmen te vergaren. Om direct te worden
gekozen, heb ik er ongeveer 20.000 nodig.
Ik heb niet alleen een duidelijk proﬁel, maar
ook een helder verhaal. Om dat te verspreiden, ben ik de komende weken veel op
campagne, niet alleen landelijk, maar vooral
ook regionaal.” 
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