‘Ik ben de ogen en oren
van LTO in Den Haag’

In de Tweede Kamer

Bijpraten van Kamerlid

09:00 uur. In het centrum van Den Haag wacht Marieke Hoste met haar collega
Gerbrand van ‘t Klooster, coördinator omgeving van LTO Nederland, tot ze worden
gehaald door CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Met de politicus hebben de
twee LTO-ers een afspraak naar aanleiding van recente berichten in de media over
vleesfraude. Eerst was er paardenvlees dat niet op het etiket stond, en daarna
‘poepvlees’ in slachterijen. Hoste overlegt met Geurts over de rol van de NVWA in
deze zaken. Van ‘t Klooster, melkveehouder in Friesland, en Hoste, dochter van een
Zeeuwse akkerbouwer, komen ook praten over Natura 2000. Ze informeren Geurts
over de voortgang van Natura 2000 en de problemen voor boeren die er zijn.
Wat betreft het debat over intensieve veehouderij zou volgens LTO meer onderzoek moeten worden gedaan naar gezondheid, in plaats van overhaast duidelijkheid te willen over onder meer afstanden van stallen tot woningen. Voor duidelijkheid is het volgens de lobbyisten nog te vroeg, omdat duidelijkheid volgens hen
niet kan worden gegeven zolang gevolgen voor de volksgezondheid niet helder
zijn. Hoste: „En ondernemers moeten zelf draagvlak creëren.”

11:00 uur. De brief over de inzet van staatssecretaris Dijksma van Economische
Zaken op het vijfde actieprogramma Nitraat heeft veel stof doen opwaaien.
Volgens Hoste staat daarin dat LTO de plannen in de brief steunt; maar dat is
volgens haar niet altijd het geval; LTO heeft op punten bezwaren aangetekend.
Van ‘t Klooster praat Geurts bij: „LTO vindt verkoop van natuur een prima idee
om natuurbeleid te kunnen financieren.” Hij vervolgt: „Boeren moeten hun blik op
de omgeving richten! Het gaat om de vermaatschappelijking van natuur waaraan
boeren een bijdrage kunnen leveren.” Hoste vraagt het Tweede Kamerlid naar het
beleid over afstanden van veehouderijen en daaraan gekoppelde gezondheidsrisico’s in verband met het ronde-tafeldebat over intensieve veehouderij. Beiden
vinden dat er geen GES (Gezondheids Effect Screening) mag komen naast de
MER, maar dat de G van gezondheid prima in de Wet Geurhinder kan worden
opgenomen. Ze pleiten voor behoud van de Geurhinderwet.
Hoste: „Een recent succes is dat de Tweede Kamer geen overheveling wil van de
eerste pijler (inkomenssteun) naar de tweede pijler (platteland) van het GLB.”
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Werkdag
Tekst en beeld: Ruth van Schriek

Marieke Hoste is lobbyist van LTO in Den Haag. Ze brengt
de LTO-boodschap onder de aandacht van Kamerleden en
fractiemedewerkers, praat hen bij en probeert ingangen te
vinden en te sturen. „Je moet politiek wel leuk vinden.”
Naam: Marieke Hoste | Werkgever: LTO Nederland | Standplaats: Den Haag | Functie: Lobbyist | Datum: 11 september 2013

Intern overleg aanpak

Natuur- en milieuorganisaties

13:00 uur. In één van de vele cafés rond het Binnenhof heeft Marieke Hoste een
afspraak met iemand van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze eten
een tosti en hebben het vooral over de grotere rol die gemeenten krijgen waar
het gaat om het vestigen en uitbreiden van intensieve veehouderijen. Richard van
Vliet (VNG): „We vragen het Rijk een landelijke ondergrens te bepalen voor volksgezondheid met daarboven een bandbreedte voor invulling op lokaal niveau.” LTO
zou het op prijs stellen dat de VNG voor de gemeentes een handreiking opstelt
voor MER in relatie tot Natura 2000. Ze zijn het verder eens over het zeer
kritisch benaderen van schaliegasonderzoek waarin LTO naast de Waterschappen
zal staan, maar zullen daarover nog niet publiceren.
Hoste en Van ‘t Klooster overleggen op het LTO-kantoor (foto). Hoste gaat
geregeld samen met een medewerker op pad omdat zij inhoudelijk meer kennis
hebben; zij stelt gesprekspartners vooral vragen en stuurt bij waar nodig. Hoste
stelt samen met beleidsmedewerkers notities op voor fractiemedewerkers en
Kamerleden, of om hen van iets op de hoogte te brengen of te overtuigen.

17:00 uur. Met haar collega Wyke Smit, lobbyist namens 15 natuur- en milieuorganisaties, heeft ze afgesproken op een terras. „Er zijn veel zaken waarin we
samen proberen op te trekken, zoals het in werking stellen van de Programmatische Aanpak Stikstof of de maximumsnelheid die naar 130 zou moeten”, zegt
Hoste. Smit ziet mogelijkheden samen op te trekken met LTO, die niet wil dat
de te verhogen maximumsnelheid ten koste gaat van de stikstofruimte die de
veehouderij verdient. „Het is niet fair dat verkeer onze gewonnen ruimte opslokt”,
vindt Hoste. De organisaties van Smit maken, net als LTO Nederland, ook deel
uit van het Manifest Vitaal Platteland en daarom stemmen ze natuuronderwerpen
vaak samen af. „Ook voor het Ganzenakkoord werkten we samen.”
Het is de hoogste tijd om terug te keren naar de Kamer om het debat over de
NVWA inzake vleesfraude te volgen. Vanaf de tribune volgt Hoste wat de landbouwfracties inbrengen en ‘hoe slim Dijksma de kwestie gaat oplossen’. CDA’er
Geurts vergelijkt ‘poep aan vlees’ met ‘zand in sla’. Dijksma zegt een slachterij
die intimideert, direct stil te leggen. Hoste zet het op Twitter. 
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