Netwerken, overleggen
en heel veel vergaderen

Food Valley

Klepkeuring

10:00 uur. Dagelijks ontvangt Schreijer-Pierik belangenbehartigers uit allerlei sectoren. Ze ontvangt boerenorganisaties, retailers, milieugroepen, energieleveranciers,
vissers, haar Europese collega´s en politici uit Nederland. Ze vergadert dagelijks.
In een van de vele gebouwen van het Europarlement is een delegatie van twintig
mensen waaronder de burgemeesters van de acht gemeenten van Food Valley
en mensen van Wageningen Universiteit op bezoek. Ze vragen Annie SchreijerPierik om hun regio die bol staat van kennis en innovatie, te promoten in Europa.
Schreijer-Pierik hamert vooral op het sociaal-economische belang van gezinsbedrijven en de leegloop van het platteland. De bezoekers wijzen haar er op dat
het hier een welhaast verstedelijkt gebied betreft, dat ze als kennisregio onder
de aandacht willen brengen; ‘Chinezen en Koreanen bezoeken ons, maar Europa
lijkt geen interesse te hebben.’ Schreijer-Pierik stelt de delegatie voor dat ze een
presentatie maken van wat ze in huis hebben. „Ik wil jullie college geven. Gebruik
marketing. Is Food Valley wel onderscheidend? Hoe dan? Laat zien dat je zo’n
krachtig cluster bent!”

11:30 uur. De voorzitter van CDA Overijssel, Bernard Kobes (midden), is vandaag
te gast bij Schreijer-Pierik, omdat hij haar ooit op een stemlijst zette. Rechts zit
Alexander Bolemey van de Dierenbescherming. De lobbyist zegt lachend dat hij
een heel tribunaal tegenover zich heeft. Schreijer-Pierik antwoordt hem gevat dat
ze ‘allebei dierenbeschermers’ zijn.
Terwijl beneden Koerden demonstreren, vraagt de Nederlandse lobbyist of Schreijer-Pierik zich wil inzetten voor het Animal Welfare programma. Zij bevestigt zijn
verzoek en zegt dat hij dan iets voor haar moet doen. „Ga jij eens met Sharon
praten en zorgen dat de Nederlandse klepkeuring als kop op de Europese regels
wordt afgeschaft. Dat is dierenwelzijn; niet een extra stressmoment voor de
varkens waarvoor boeren ook nog eens 250 euro moeten betalen.”
Schreijer-Pierik vraagt hem voorts naar zijn mening over de toekomst van de
intensieve veehouderij in Nederland. Zijn verwachting luidt dat ‘varkens- en pluimveebedrijven het zeer moeilijk zullen krijgen op de Europese en wereldmarkt’. Het
Europarlementslid schaart zich achter het antwoord: „Ik deel die zorg met u.”
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Tekst en beeld: Ruth van Schriek

Annie Schreijer-Pierik is met voorkeurstemmen gekozen in het
Europees Parlement. In haar eerste weken rijdt ze op maandag
van Twente naar Brussel en op donderdag terug. „Het gaat in de
Brusselse politiek niet om kennis, maar om kennissen.”

Werkgever: Europees Parlement | Naam: Annie Schreijer-Pierik | Functie: Europarlementariër | Datum: 8 oktober 2014

Euregio Twente

Europese Volkspartij

12:30 uur. Schreijer-Pierik vindt het onterecht dat de varkenshouderij niet wordt
geholpen door de Europese Commissie terwijl de groente- en fruittelers wel
steun krijgen. Na het gesprek met de lobbyist volgt een supersnel broodje.
Schreijer-Pierik heeft drie medewerkers, die haar ondersteunen. Zij lezen de
dossiers op hoofdpunten en zorgen dat Schreijer-Pierik overal op tijd verschijnt.
„Brussel voelt voor mij als een warm bad. Je kunt hier snel handelen.” Ze hekelt
intussen het kabinet in Den Haag, omdat Den Haag volgens haar de Europese
regelgeving moeilijker en strenger maakt.
Bestuurders uit Twente zijn vandaag in gesprek met Schreijer-Pierik en een
Duitse Europarlementariër. Twentse vragen over tolhefﬁng en de geldigheid van
diploma’s worden beantwoord. Annie Schreijer-Pierik betreurt het dat de regio
niet met een concreet voorstel is gekomen over de leegloop van het platteland.
Voor de vuist weg speecht ze honderduit. Ook deze regio drukt ze op het hart
dat ze haar mogelijkheden moet vermarkten. „Jullie moeten ons voeden! U luistert veel te veel naar Den Haag. Is uw regio hier wel geregistreerd?”

15:00 uur. Omdat Schreijer-Pierik als CDA´er ook deel uitmaakt van de fractie
van de Europese Volkspartij (EVP), woont ze ook alle meetings van die fractie bij.
Al de EVP-leden van verschillende parlementaire commissies komen bij elkaar.
Omdat veel commissies raakvlakken hebben met de landbouwcommissie, woont
Schreijer-Pierik veel van die vergaderingen bij.
In een grote zaal van het Europees Parlement komen alle fractieleden van de EVP
bijeen om terug te blikken op de stemmingen over de nieuwe EU-commissarissen. Deze vergadering vindt altijd plaats in de week voorafgaand aan de plenaire
stemmingen in Straatsburg waar Schreijer-Pierik ook bij moet zijn. Met onder
meer de Brabantse CDA’er Lambert van Nistelrooij (foto) bespreekt Schreijer-Pierik bij binnenkomst in de zaal de innovatiegelden voor familie- en gezinsbedrijven.
Schreijer-Pierik heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan de Europese
Commissie over de slechte ﬁnanciële situatie binnen de varkenshouderij. Op die
vragen verwacht ze binnenkort antwoord. Na de besloten fractievergadering en
de stemming zal ze vanavond uit eten gaan met haar Overijsselse gast. ■
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